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 (2018 دسامبر) داخلی و خارجی مالی بازار های شاخص .1

 بورس اوراق بهادار تهران –شاخص بورس تهران طی یک سال گذشته 

  

 Bloomberg – (HSIو هنگ کنک)  (NKY & TPXشاخص بورس های ژاپن )

 

 Bloomberg –  (DAX(، آلمان )UKXدن )(، لنSX5Eشاخص بورس های اروپا )

 

 Bloomberg –(S&P500( و )CCMP(، )نزدک INDUشاخص بورس های آمریکا )داجونز 

 

ژاپن و هنگ کنگ پس از شاخص بورس های 

وند رتالش هایی برای بهبود تا اواسط ماه نوامبر، با 

 ونزولی روبه رو شده و توافق های اولیه میان چین 

 آمریکا اثری در ادامه بهبود شاخص های این منطقه

نداشت. نکته قابل توجه در بورس های آسیا، کاهش 

شدیدتر بروس هنگ کنگ در مقایسه با بورس ژاپن 

)سمت راست خط چین ک سال گذشته می باشد. طی ی

 عمودی، آخرین ماه را نشان می دهد.(

 

شاخص بورس های لندن، آلمان و اروپا نیز همسو 

مواجه شدند. اما در این با هم با افت شدیدی 

میان بورس آلمان بیشترین کاهش را نشان می 

دهد. که عمده دالیل آن را می توان به تداوم 

جنگ تجاری آمریکا و چین و ناموفق بودن 

توافقات فی مابین اخیر نسبت داد. )سمت راست 

 خط چین عمودی، آخرین ماه را نشان می دهد.(

 

های آمریکایی نیز در ماه گذشته  شاخص بورس

همسو با بورس سایر کشورهای جهان، افت و خیز 

مشابهی را تجربه کرد. نکته قابل توجه در خصوص 

اینکه،  S&P500بورس های داجونز، نزدک و 

ثبات نشان می دهد  2018نسبت به ابتدای سال 

در حالیکه سایر بورس های جهانی روند کاهشی را 

)سمتِ راست نسبت به ابتدای سال نشان می دهند.

 خط چین عمودی، آخرین ماه را نشان می دهد.(

 

طی ماه گذشته پس از کاهش شدید قیمت ارز های 

ر هزا 195خارجی در بازار آزاد، شاخص بورس نیز از 

تنزل کرد.  %14.8هزار واحد معادل  166واحد به 

کاهش قیمت جهانی نفت روند کاهشی شاخص 

بورس تهران را با شدت بیشتری در مسیر نزولی 

در طول ماه آینده شاخص بورس خود هدایت کرد. 

هزار واحد نوسان خواهد کرد  170تا  160بازه در 

 و افت و خیز شدیدی را تجربه نمی کند.

 

http://tse.ir/indices.html
http://tse.ir/indices.html
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
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  2018 دسامبرماه  تا اوایل حمل و نقل شاخص های کاال و .2

 Bloomberg -در یک سال گذشته  نفت خامیمت جهانی ق

 

  Bloomberg –در یک سال گذشته  قیمت جهانی طال

 

 Bloomberg–در یک سال گذشته  Baltic Dry Indexشاخص 

 
 

بدست می آید. این  سایز هندی و سوپرامکس پانامکس، سایز، کیپ کشتیهای روزانه درآمدهای میانگیناز  BDI کل شاخص

کاهش قیمت نفت و سوخت، می تواند تقاضای کاال و  شاخص در ماه گذشته صعودی بوده اما در هفته گذشته افت کرده است.

 خدمات را از سمت تولید افزایش دهد.

 

 

 

 

نفت خام، در ماه گذشته روند نزولی قبلی خود 

 50دالر به  75را حفظ کرد و در مجموع از 

هم اکنون  WTIدالر رسید. قیمت نفت خام 

دالر معامله می شود. از عمده دالیل این  53

کاهش می توان به سیاست های فشار علیه 

ایران و نیز افت عمومی اقتصاد بین المللی 

 نسبت داد.

قیمت طال در بازار جهانی، همزمان با کاهش 

قیمت نفت و کاهش بازدهی در سایر بازار ها، 

روند صعودی در پیش گرفته است. تحلیل های 

ارائه شده حاکی از پایدار بودن روند صعودی آن 

می باشد. در ماه گذشته ارزش هر اونس طال از 

دالر در روز گذشته رسیده  1250دالر به  1200

 است. 

 

دریایی،  نقل و حمل تقاضای( BDI) بالتیک شاخص

. طی سی ها را نشان می دهدکشتی عرضه مقابل در

 7روز گذشته این شاخص با اندکی کاهش به مقدار 

واحد کاهش  1000ماه گذشته خود نزدیک شده و تا 

واحد افزایش پیدا کرده است.  400یافت و پس از آن 

این افزایش می تواند مقدمه رشد بورس های بین 

 المللی در ماه آینده باشد.

https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM
https://www.bloomberg.com/quote/GC1:COM
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219
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 harperpetersen.comمنبع  –2018 دسامبرماه ه مربوط ب نرخ اجاره بهای سایز های مختلف کشتی های کانتینری

 دسامبر 7خ در تاری وهمراه بود  جزئی کاهشبا  ماه گذشتهدر  TUE 1100نرخ اجاره روزانه کشتی های کانتینری با ظرفیت 

  .نشان دادرا در روز  دالر 6400 مقدار

 

 د دهد. را نشان می 1100TEUمحمور افقی زمان، و محور عمودی نرخ اجاره برای کشتی های 

 

  TEU 1100دالر برای کشتی های  6400جدول فوق نرخ اجاره کشتی های کانتینری با ظرفیت های مختلف را نشان می دهد. 

 قیمت سوخت و اسقاط 

 ترکیه چین  هند پاکستان بنگالدش قیمت اسقاط

 T 415 $/T 420 $/T 160 $/T 270 $/T/$ 430 تانکرکشتی 

 T 405 $/T 415 $/T 150 $/T 270 $/T/$ 420 فلهکشتی 

 T 425 $/T 430 $/T 165 $/T 260 $/T/$ 440 یکانتینر کشتی

 ثبات ضعیف ناپایدار ناپایدار کاهشی در بازار ها جهت قیمت

جدول فوق قیمت فوالد برحسب تن را در کشورهای بنگالدش، پاکستان، هند، چین و ترکیه نشان می دهد. باالترین قیمت 

عمده دلیل . یافته است کاهشدالر  20که نسبت به ماه گذشته  دالر بر تن می باشد 440اسقاط ، در بنگالدش و با قیمت 

 لینک منبع. کاهش قیمت اسکرپ در ماه گذشته، رکود بازار های جهانی به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین می باشد

 منبع قیمت فعلی قیمت ماه قبل یمت سوخت ق

 لینک منبع USD/TON 424 USD/TON 485 )میانگین جهانی( Fuel oil 380 cstقیمت سوخت 

 لینک منبع USD/TON 444 USD/TON 515 )میانگین جهانی( Fuel oil 180 cstقیمت سوخت 

 لینک منبع  USD/TON 635 USD/TON 742 )میانگین جهانی( Marine Gas Oilقیمت سوخت 

نبال کاهش به ماه قبل به د نسبتقیمت جهانی سوخت  جدول فوق قیمت سوخت های مورد استفاده در کشتی ها را نشان می دهد.

 می باشد. دالر 407و  411در فجیره و سنگاپور به ترتیب،  Fuel oil 380 cstقیمت  .ارزش نفت خام افت قابل توجهی را تجربه کرد

 

http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do?timePeriod=Years2&&dataType=Harpex&dataType=TEU1100&floatLeft=None&floatRight=None
http://www.go-shipping.net/demolition-market
http://www.go-shipping.net/demolition-market
https://shipandbunker.com/prices#IFO380
https://shipandbunker.com/prices#IFO180
https://shipandbunker.com/prices#MGO
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 منبع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – اخبار بازار ارز

 ه نرخ سامانه نیمامگیری روبه رو شد و ببا کاهش چش در بازار آزاد نرخ اسکناس دالر و سایر ازرهای خارجیماه گذشته طی دو 

  .تومان خرید و فروش شد 11.300زدیک شد، در روز گذشته نرخ اسکناس دالر در بازار آزاد ن

 .می باشدل زیر انک مرکزی به صورت جدوارز های خارجی در بازار آزاد، سامانه نیما و سنا براساس گزارش بنرخ تعدادی از 

 بازار آزاد میانگین سنا سامانه نیما نوع ارز کد ارز

EUR 131.000 131،480  102،960 یورو 

USD 113.000  113،448  89،062 دالر آمریکا 

AED 30.000 31،266  22،778 درهم امارات متحده عربی 

INR 1،700  1،097 روپیه هند - 

JPY  110،000  69،118 ژاپنیکصد ین  - 

 1397آذر  19دوشنبه 

 د.تومان داد و ستد شد که نسبت به ماه گذشته شاهد سیر نزولی بو 3.750.000قیمت سکه امامی در بازار آزاد 

 کاهش نگرفت و به  نرخ ارز تحت تاثیر قرار ،بر خالف تصور ها پس از دور جدید تحریم و انتشار لیست جدید تحریم های آمریکا

 تومان ادامه داد. 11.000تا خود در حدود 

مان ادامه داشته باشد تو 9.000تا  1397براساس پیش بینی ها روند نزولی ارزش دالر به صورت بالقوه می تواند تا پایان دی ماه 

 رداند.برگتومان  13.000اگرچه افزایش تقاضای ارز در بهمن و اسفند می تواند برابری دالر در مقابل ریال را به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanarate.ir/
https://www.sanarate.ir/
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 داخلی و خارجی مرتبط با صنایع دریایی" مهم "رویداد های

 

 دیگو یم فیدری سودده و ضررده یها یرانیاز کشت نریآلفاال .3

 انیو سود و ز یدریف یاز بازار بد اپراتورها ،ینریکانت یرانیمختلف کشت یبه بخش ها یزیخود با گر یهفتگ لیدر تحل نریآلفاال

 نوشت. وانیآلمان و تا یها یرانیکشت

 یاصل یدریف یورهامتحمل شدند، اپرات 2017ی و الدیم یسال جار را در یادیفشار ز یدریف یاپراتورها نکه،یقابل توجه ا نکته

ر سال ازماه نوامب نیز به چشم می خورد( OELو  far shipping)که در میان آنان اسم شرکت های  ایمشترک مستقر درآس

رسال د TEU 00025از  BTL یاتیعمل تیمثال ظرف یخود بودند. برا یکل تیظرف یطرف شاهد کاهش ده درصد نیبه ا 2017

 کرده است. دایکاهش پ یالدیم یدرسال جار TEU 6750به تنها  یالدیم 2014

نشان می  را 2018تا  2009از سال  TEUبر حسب ا، شرکت های فیدری فعال در آسی مقدار بار حمل شده توسط نمودار زیر، 

با سقوط  را 2018و  2017، 2015همانطور که در تصویر نشان می دهد، بار حمل شده توسط این شرکت ها، سال های  دهد.

 مواجه بوده است.

 

تم و در رده های هش OELو   far shippingشرکت فیدری فعال در آسیا بررسی شده است و شرکت های  16در این گزارش 

با ظرفیت تقریبی  X-press feedersحمل بار( قرار دارند. ربته آخر این رده بندی مربوط به شرکت نهم )به لحاظ ظرفیت 

 در لیست فوق به چشم نمی خورد. pan Lloydهزار کانتینر است، الزم به ذکر است اسم شرکت  100

 )لیست فوق می تواند به عنوان بهترین چارتررهای موجود در بازار آسیا تلقی شود.(

 یالدیم یجار درسه ماهه سوم سال وروی ونیلیم 112آلمان با کسب سود خالص  دیهاپاگ لو یرانیزارش ادامه داد: کشتگ نیا

و  ونیلیسه م ییاحاصله از جابه ج جیطرف را به ثبت رساند. بهبود نتا نیبه ا یالدیم 2015سه ماهه از سال  نیتوانست بهتر

 داشت. درصد 8.7از رشد  تیکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکا یرقم رفت،نشات گ یبازه زمان نیدرا TEUهزار  50
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درسه ماهه سوم  زیل نحم هینرخ کرا شیاز فاکتورافزا ،ییجابجا یباره گفت: عالوه بر حجم باال نیدرا دیاز مقامات هاپاگ لو یکی

وم سال سدرسه ماهه  TEUهر یدالر برا 55هزار و  کیحمل  هینرخ کرا نیانگیهرچند که م م،یبهره برد یالدیم یسال جار

 داد. یمدرصد را نشان  کیدرمدت مشابه سال گذشته افت  TEUهر  یدالر برا  65هزار و  کیبا  سهیدرمقا یالدیم یجار

ت حمل تجار هیکاهش نرخ کرا ن،یالت یکایوآمر کیترانس آتالنت ک،یفیحمل درترانس پاس هینرخ کرا شیذکراست: افزا انیشا

ه سوم سال دالر را درسه ماه ونیلیم 30ضررخالص  وانیتا نگیم انگی یرانیکشت شرکت کرد. یرا خنث انهیدرمنطقه خاورم

 .دیرس دالر ونیلیم 220شرکت به  نیدرا یالدیم ینه ماه نخست سال جار یط یگزارش داد، مجموع ضررمال یالدیم یجار

بود که بتواند ن یبه حد زانیم نیرا نشان داد، اما ا یشیروند افزا TEUهزار 410و  ونیلیم کی ییحجم جابه جا نکهیا رغمیعل

 نهیو هز فیحمل ضع هیقاضا را عامل نرخ کرات -عدم توازن عرضه وانیتا یرانیکشت قرمز نجات دهد. تیرا از وضع نگیم انگی

 کند. یخود ذکرم یعملکرد منف لیسوخت باالتر را از دال یها

 TEU 800دو هزار و  تیبا ظرف ینریکانت یسفارش ساخت هشت فروند کشت متیق یاز بازنگر نگیم انگی یرانیکشت نیچن هم

 یبرا دالر ونیلیم 45 یال 35 نیب متیق یبر رو یالدیم یهموطن خبر داد. درماه آگوست سال جار CSBC یساز یبه کشت

 کیهر یدالر برا ونیلیم 49 یال 39ها به  متیمجدد ق یبررس کیبا  یجار اهاز شناورها توافق شده بود، اما در دوازدهم م کیهر

 نست.ساخت شناور دا متیق شیافزا لیتوان دل یمانند اسکرابرها را م ییایدر دیجد زاتی. نصب تجهافتندی شیافزا

از  یبل توجهبخش قا یمتعهد به نصب اسکرابرها بر رو یرانیخطوط کشت ستیبه ل نگیم انگی یرانیاقدام، کشت نیدنبال ا به

 .وستی، پفرانسه CMA CGMو  یکره جنوب ییوندایمرچنت ه وان،یتا نیاورگر س،یسوئ MSC یها یرانیناوگان خود مانند کشت

 TEUر هزا 68 تیبا مجموع ظرف ینریکانت یفروند کشت 20سفارش ساخت  یاز برنامه خود برا وانیتا یون ها یرانیکشت

 .به کار گرفته خواهند شد یون ها ییایدرون آس یمنطقه ا یتجارت ها یشناورها برا نیا یکرد، تمام ییرونما

 1397آبان  27منبع و لینک خبر: مانا نیوز 

 

 کاهش یافت در بندر روتردام یاتیتوان عمل .4

 یسه ماهه سوم سال جار یدربندر روتردام ط یاتیعمل توان

 0.4با مدت مشابه سال گذشته افت  سهیو در مقا یالدیم

  را به همراه داشت. یدرصد

ماه سال  9 یدر بندر روتردام هلند ط نریکانت یاتیتوان عمل

خود ادامه  یدرصد 5.7مقبول به رشد  یبا سرعت یالدیم 2018

را در آگوست ثبت  ییجابه جا نیداد و توانست رکورد باالتر

تر و خشک افت کرد و  در بخش فله ییکند، اما حجم جابه جا

 مجموع را کاهش داد. یاتیتوان عمل

 ییاها دو عنصر مثبت بودند که توانستند رشد مثبت جابه جتوده ستیو ز LNGتر و خشک  گزارش، در بخش فله نیاساس ا بر

 یالدیم 2017 نیماه آغاز 9با  سهیتن بار در بندر هلند جابه جا شد و در مقا ونیلیم 350را به خود اختصاص دهند. در مجموع 

  تن کاهش را تجربه کرد. ونیلیم 1.5

 یاتیانجام داده است، اما توان عمل یالدیم 2018و  2017تفاوت در عملکرد سال  جادیا یرا برا ییهاینیب شیروتردام پ بندر

 از آمار منتشر شده سال گذشته خواهد بود. ترنییپا ایباالتر  یکم یزیبا اختالف ناچ یثبت شده در سال جار

http://mana.ir/fa/news/82379/آلفالاینر-از-کشتیرانی-های-سودده-و-ضررده-می-گوید
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ته منتشر شد، طبق که در سه فصل گذش یاتیدر آمار توان عمل یاساس رییاداره بندر روتردام گفت: تغ رعاملیراستا مد نیهم در

از رکود و  یانشانه چیبدون ه نریکانت یاتیحرکت کرد و خرسندم که شاهد رشد سالم و مثبت در توان عمل ریر مسد ینیب شیپ

 سرعت هستم. یکند

به نظر  یلیفس یهاسوخت یجیمطرح شده، ادغام تدر سیکه در توافق نامه پار یو اهداف یانرژ رییافزود: با توجه به تغ یو

 .آوردیفراهم م یستیز یهاو سوخت LNGرشد  یرا برا یدیجد یتوسعه فضا نی. ارسدیم ریاجتناب ناپذ

 1397آذر  19منبع و لینک خبر: مانا نیوز 

 

 جهان یرانیدر صنعت کشت هیرصد نرخ بازگشت سرما یدگیچیپ .5

ا چالش است. ام (مطلوب بوده IRR) یبه نرخ بازگشت داخل دنیرس یرانیگذاران در صنعت کشت هیاسرم یاز دغدغه ها یکی

نرخ بازگشت  یساصل به برر نیبر ا دیمتأثر از زمان است. کالرکسونز با تأک اریمطلوب بس نیبه ا دنیرس یبرا یرو شیپ یها

  پرداخته است. ریدر دهه اخ هیسرما یداخل

پروژه است.  IRR ( و محور عمودی نشان دهنده درصد بازدهی یا2018تا  2009در نمودار زیر محور افقی نشان دهنده زمان )از 

سیار قابل بو منحنی آبی، بازدهی کشتی فله بر کیپ سایز را نشان می دهد. نکته  VLCCمنحنی قرمز بازدهی کشتی نفت کش 

ن بازدهی این نوع از در کشتی فله بر نسبت به کشتی تانکر است و نکته دیگر بازه نوسا توجه در این نمودار پایین بودن بازدهی

 برای کشتی های فله می باشد.  %18 - %4-برای کشتی های تانکر و  %10 - %0کشتی هاست که بین 

 

با تمرکز  یرانیکشت صنعت در یگذارهیموضوع سرما یخود به بررس یهفتگ لیالملل مانا کالرکسونز در تحل نیگزارش گروه ب به

 دیگران بفروش د،یاست: ارزان بخر نیا یگذارهیقانون سرما آمده است، خالصه لیتحل نیها پرداخته است. در ا یکشت تیبر مالک

عمل  دانند،یهستند، خوب م یرانیصنعت کشت طیشرا ریگیکه پ ی! اما همه کساندیرا کسب کن یادیفاصله درآمد ز نیو در ا

به  یپس از بحران مال در دهه یرانیدر صنعت کشت هیبازگشت سرما یساز. مدلستیگفتن آن ن یقانون به سادگ نیکردن به ا

 .کندیم زیتما جادیا عکه چگونه اقدام به موق دهدیو نشان م کندیماجرا کمک م نیا یدگیچیدرک پ

http://mana.ir/fa/news/82274/افت-توان-عملیاتی-در-بندر-روتردام
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 یو تانکرها زیساپیبر کفله یهایکشت دیاز خر (IRR) ینرخ بازگشت داخل 2009از سال  شودیم دهیکه در نمودار د طورهمان 

VLCC در آغاز سال  هایو سپس فروش کشت ساله کی یاجاره زمان یهاحاصل از نرخ یپنج ساله در آغاز هر سال، درآمدها

جهت سنجش  یگذارهیسرما لیتحل یبرا دیسنجه مف کی IRRبه دست آمده است.  2018 مبرنوا متیبر اساس ق 2019

 یگذارهیسرما IRRکالرکسونز  یلیدر تحل ترشی. پدیآیدر طول زمان به دست م هیاست که با کاهش ارزش سرما ییدهادرآم

 ه است.  دهه گذشته پرداخته شد کی یگزارش تنها به بررس نیکرده بود اما در ا یرا در بلند مدت بررس یرانیدر کشت

 زیساپیک یمعما

شاخص  نیا زانیم نیدرصد بوده است. کمتر 18سه درصد تا  یدر بازه منف یاز آغاز بحران مال زیساپیک دیخر IRRمدل  نیا در

 44پنج ساله  یوند کشتفر کیدر آغاز آن سال  کهیطوربه افتی شینسبتاً افزا هاهیسرما متیکه ق شودیم 2014مربوط به سال 

 نیاول یکرد و برا با چالش مواجه 2015ها را در طول سال برفله یدرآمدها ییدهایخر نینچ نی. اشدیدالر معامله م ونیلیم

ه سه سال پس از مربوط ب IRR نیشتریوجود، ب نیسال افت کرد. با ا نیفله خشک در ا ابردیتجارت در ،یبار از آغاز بحران مال

( معامله 2014سال  درصد کمتر از نرخ 45دالر ) ونیلیم 24 متیپنج ساله به ق زیساپیکه هر فروند ک 2017سال  یعنیآن بود 

 31.5حدود  2019در آغاز سال  هایبازار تجارت در دوره پس از آن در حال بهبود بوده و فروش کشت ب،یترت نی. به همشدیم

 یدالر نویلیم 20 انیمنجر به ضرر و ز 2014ساله در سال  10 یهای. در مقابل، فروش کشتشودیزده م نیدالر تخم ونیلیم

 دالر درآمد را شکل داده بودند. ونیلیم 14شد که تنها  ییهاهیسرما یرو

 زمان بر بازار تانکرها ریتأث

بوط به مر IRR نیشتریدرصد بوده است. ب 10 یال کیدر آغاز هر سال در بازه  VLCC دیخر یبرا IRR، نرخ 2018سال  از

-16 یهالدر بازه سا یریچشمگ یشدند و درآمدها دهیدالر خر ونیلیم 60 متیبه ق 2014است که در آغاز سال  ییهایکشت

( باعث هانینفت خاورم دیو رشد تول کایآمر لینفت ش دیتول عیش سریافزا لینفت )به دل متیداشت چرا که کاهش ق 2015

دالر،  ونیلیم 43 متیبه ق 2019ساله در آغاز سال  10فروند شناور  کیبه عنوان  یشد. فروش کشت یجهان یتقاضا شیافزا

 ن،یبوده است. بنابرا دالر ونیلیم 46برابر با  2018تا  2014دارد اما درآمد خالص در بازه سال  یرا در پ یدالر ونیلیم 17ضرر 

با توجه به  ساله شود. 10بازه  نیدر ا IRR نیمنجر به کمتر توانستیم رتریپنج ساله دو سال د VLCC یکشت کیکسب تملک 

پنج ساله در آغاز سال  VLCCتانکر  یکشت متیکرد، ق بیصنعت ترغ نیورود به ا یرا برا گذارانهیکه سرما یاجاره خوب یهانرخ

 یاجاره زمان یادرآمده 2018خود را کاهش داد و با آغاز سال  دیاوپک تول 2017اما در سال  دیدالر رس ونیلیم 80به  2016

 را تجربه کرد. یرصدد 66افت  2016ساله نسبت به آغاز سال  کی

پر  یدر بازارها یحت بیترت نیما روشن کند. به ا یرا برا زهایچ یلیخ تواندیسنجش م اریبه عنوان مع IRRاستفاده از  ن،یبنابرا

و  یاتیح اریفاکتور بس کیزمان  یرانی. به هر حال، در صنعت کشتمیابوده یخوب یچالش ده سال گذشته، شاهد درآمدها

مهم است. زمان  اریسب یواد نیبقا در ا یبرا کیدرآمدها و روند بازار از نزد ها،یکشت متیق یریگیپ جه،یاست. در نت رگذاریتأث

 لحظه ناب را شکار کنند. توانندیاما هوشمندان م گذردیم

 1397آذر  18منبع و لینک خبر: مانا نیوز 
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 تازد یتانکر با قدرت م یبازار شناورها .6

 یکرد، به دنبال تقاضا ینیب شیپ Drewry موسسه

حمل  هیناوگان، نرخ کرا تینفت و افت رشد ظرف یقو

خواهد  یباق یقو یالدیم یسال جار انیبازار تانکر تا پا

 ماند.

نرخ  یاستمرار روند قو ینیب شیبا پ Drewryموسسه 

 ،یالدیم یسال جار انیحمل بازار تانکر تا پا هیکرا

 یدرفصل زمستان قو شگاهیپاال یجهان تینوشت: فعال

اوپک ممکن  دیکاهش تول نیبراشود، افزون  یم لیتن ما یمنجر به رشد تقاضا ایبه آس کایصادرات آمر شیخواهد ماند. افزا یباق

به سمت تجارت حمل  یحمل مشتقات نفت یتانکرها ریمس رییوارد کند و تغ بیتانکر حمل نفت خام آس یتقاضا کرهیاست به پ

 افراماکس را به همراه دارد. یحمل تانکرها هینرخ کرا ینفت خام سرکوب

خواهد شد،  تیمتفاوت روا یبه گونه ا یالدیم 2019نخست سال  مهیوجود داستان بازار تانکر درن نیگزارش ادامه داد: با ا نیا

 یها میهشت کشور از تحر تیحمل را به همراه خواهد داشت. اگرچه معاف هینرخ کرا یسرکوب ،فصل فیضع یچنانچه تقاضا

 یتقاضا کرهینفت اوپک به پ دیبازار تانکر فراهم خواهد کرد، اما کاهش تول یرا برا یمجال تنفس رانیواردات نفت ا یبرا کایآمر

 کند. یوارد م بیتناژ در بازار تانکر حمل نفت خام آس

 دیشود، اما کاهش تول یم لیتن ما یتقاضا شیمنجر به افزا ایبه آس کایاز آمر یطوالن ریصادرات نفت خام در مس نکهیا رغمیعل

 یبودن بازار تانکرها یقواز  یحمل مشتقات نفت یداد. قطعا تانکرها رقرارخواهدیفارس را تحت تاث جیدرخل لیتن ما ینفت تقاضا

عرضه در بازار  تیشدند و از فشار ظرف لیبه سمت تجارت نفت خام متما LRتانکر  نیچند انچهبرند، چن یحمل نفت خام نفع م

 کاسته شده است. یحمل مشتقات نفت یتانکرها

ها را به  میاز تحر تیمعاف کایآمر کهیزمان یالدیم یسال جار آمده است: درماه نوامبر نیگزارش هم چن نیادامه ا در 

 متیرفت و ق نیعرضه نفت خام از ب رامونیها پ یاعطا کرد، نگران یرانیواردات نفت خام ا یبه هشت کشور برا رمنتظرهیطورغ

دالر  60 ریها را به ز متیق کاینفت آمر یها اههیس یشیبه همراه روند افزا تیفمعا نیا یکرد. اعطا داینفت خام کاهش پ یها

 کشاند. یالدیم یماه نوامبرسال جار انیبشکه در پا ره یبرا

کشور را به  نینفت خام ا یها اههیس کاینفت درآمر یداخل دیتول شیافزا ،یماه متوال نیچهارم ینماند درماه نوامبر و برا ناگفته

داده بودند،  شینفت خود را افزا دیکه تول هیو روس یعربستان سعود نیداد. هم چن شیپنج ساله افزا نیانگیباالتر ازسطح م

 مازاد در بازارهستند.  تیاز ظرف یریشتر به منظور جلوگیکاهش ب یبرا یزیدرحال طرح ر

 1397آذر  18منبع و لینک خبر: مانا نیوز 

 

 ها در شرایط خاص:اهمیت و لزوم ادغام شرکت  .7

 :عبارت از یاصطالح ی، ادغام در معنا یتجار یدر حقوق شرکت ها

 لیتشک یدیجد و واحد یحقوق تیخود، شخص یحقوق تیچند شرکت ضمن محو شخص ایاست که براساس آن دو  یحقوق عمل

 .شوند جذب گریخود در شرکت د یحقوق تیچند شرکت با محو شخص ای کی ایدهند، 

http://mana.ir/fa/news/82523/بازار-شناورهای-تانکر-با-قدرت-می-تازد
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 ایدو  وستنیپ یمعنا به یها در اصطالح حقوقاست که ادغام شرکت نیا دیآین به دست مناافهوم نظر حقوق دآنچه از م یول

آنها   نوستیپ ایشدن چند شرکت،  یکی قیاز طر تواندیم وستنیپ نیا . است دیشرکت جد کی لیچند شرکت  به هم و تشک

 .دارد هیوسرما بر حقوق صاحبان سهام یگردد وآثار گسترده ا یم هیموجب انحالل بدون تصف ادغام شرکت بزرگتر باشد. کیبه 

 نی، همچن یولتد یشرکت ها یو برخ یتعاون یدر مورد شرکت ها اما .نشده است یاشاره ا ینهاد حقوق نیدر قانون تجارت به ا 

 .قرار گرفته است رشیمثل قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام شرکت ها مورد پذ ن،یقوان یدر برخ

اضر امکان انجام حدر حال  ایشود که آ یسئوال مطرح م نیمذکور ، ا نیادغام شرکت ها در قوان ینیب شیبا توجه به پ نیبنابرا

. به تبع، روندیم نیاز ب یبا هم ادغام شوند منحل شده و به کل خواهندیکه م ییهاشرکت ابتدا وجود دارد؟ یعمل حقوق نیا

 . دینمایم دایاعضا را پ انیم میتقس تیآنها قابل ییرفته و دارا نیز با زیها نشرکت نیا یحقوق تیشخص

 شان را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند.سهام ایسهم الشرکه  توانندیم ستندیکه با ادغام موافق ن ییاز انحالل، شرکا پس

 .ندینمایم افتیمطالبات خود را در زین ستندیکه با ادغام شرکت موافق ن یطلبکاران

ها شرکت نیا یقوقح تی. به تبع، شخصروندیم نیاز ب یبا هم ادغام شوند منحل شده و به کل خواهندیکه م ییهاشرکت ابتدا

 ستندیا ادغام موافق نکه ب یی. پس از انحالل، شرکا دینمایم دایاعضا را پ انیم میتقس تیآنها قابل ییرفته و دارا نیاز ب زین

مطالبات  زین ستندیوافق نمکه با ادغام شرکت  یرا اخذ نموده، از شرکت خارج شوند. طلبکاران شانامسه ایسهم الشرکه  توانندیم

 .ندینمایم افتیخود را در

قبول  هیکوچکتر را به عنوان سرما یهاهمه شرکت ییکه دارا شودیم سیتاس یتر، شرکت بزرگتراز انحالل شرکت کوچک پس

اختالط و  نی. با اابدییبه شرکت بزرگتر انتقال م ییانتقال دارا نیبا ا زیکوچکتر ن یهاو مطالبات شرکت ونی. طبعا ددینمایم

 یم دیسهام جد ایآن سهم الشرکه  یشده، و به اعضا سیتاس یدیجد یحقوق تیشخص کیکوچکتر،  یهاشرکت یوستگیپ

 .دهد

تعداد  انیم بازار فعال در آنها، سهم یتعداد شرکت ها شیو افزا عیبا رشد و توسعه صنا ،یانحصار ریو غ یرقابت یدر بازارها

 یمشابه یها متیو ق تیفیشرکتها که خدمات با ک نیا یحجم فروش و سود آور جهیشده و در نت میاز شرکت ها تقس یادیز

که  مقیاس، ه حاصل از صرف یایعدم امکان استفاده از مزا لیشرکتها به دل نیا نی. همچنابدییمکنند کاهش  یم هیرا ارا

. دهندیرا از دست م یالمللنیو ب یداخل یزارهادر با یخارج یمند هستند توان رقابت با شرکتهابزرگ از آن بهره یشرکتها

خدمات  یز سوا یفشار رقابت جادیاز کشش بازار، ا شیصدور مجوز ب لیاز قب زین یگریصرفنظر از موارد فوق، عوامل متعدد د

 .آوردیموارد فراهم م لیقب نیبحران را درا دیتشد نهیزمی، کیتکنولوژ ای یتعرفه ا لیه دالب نیگزیجا

رکت بزرگ از ش یبازار است که در آن تعداد محدود عیتجم ت،یوضع نیمقابله با ا یو متداول برا یعیطب یاز راهبردها یکی

 عی. تجمرندیگیم اریکل آن را در اخت ایاز سهم بازارو  یشده و بخش عمده ا لیتشک ،کوچکتر یشرکتها دیخریا ادغام  قیطر

انجام شده و در شکل مطلوب  و کاهش تعرفه ها دیجد یسهم بازار، نفوذ به بازارها شیافزا ،ییهم افزا لیاز قب یبازار غالبا با اهداف

 شود. یالمللنیب یه بازارهابا آنها و نفوذ ب یهمکار ایو  یخارج یتوان رقابت با شرکت ها شیتواند موجب افزا یآن م

وجود  رهیو غ سارکیو پ یسنید یآن مانند ادغام موفق شرکتها یکه برا یمتعدد یادغام شرکت ها و مثالها ادیز یایمزا رغمیعل

ز آن ادغام ناموفق ا یکند که نمونه ا جادیشرکتها ا یبرا یمشکالت و مخاطرات جد تواندیم ندیفرا نیا حیصح یدارد، عدم اجرا

 ادغام شد. نیمنجر به شکست ا یدر آن عدم توجه به عوامل فرهنگ هو بنز است ک سلریکرا یهاشرکت

اضافه خواهد شد، ابتدا   یبه زود زیادغام که به ناچار تعداد آن در کشور ما ن ندیشرکت ها در فرا تیاحتمال موفق شیافزا یبرا

 انیبرخورد م سکیشده و جهت کاهش ر نییو تب فیبه دقت تعر ریدرگ یسط شرکت هااهداف مورد نظر از ادغام تو دیبا

ادغام با در  یبرا یزیاند، هرگونه برنامه رکرده تیفعال گریکدی بیسالها به عنوان رق هادغام شده ک یهاشرکت رانیکارکنان و مد
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 کیمعامالت استراتژ لیقب نیالزم است انجام مذاکره و بستن قرارداد درا نیانجام شود. همچن ینظر گرفتن مالحظات فرهنگ

 انجام شود. یطرف معامله کنندگان و با اعالم قبل زا ابتیبه ن یتخصص یکشورها توسط نهادها ریمانند سا

 یاصل نفعانیالع ذاط به حیصح ریاز چند ماه قبل به نحو مطلوب و از مس دیشرکت ها با نیا انیادغام م ای دیمذاکرات خر شروع

و  یرگوالتور یدستگاه ها اوالً  عام( رسانده شود تا یسهام یو بورس )در مورد شرکت ها انیاز جمله دولت ، کارکنان، مشتر

انحصار  یریاز عدم شکل گ نانیابعاد مختلف ادغام جهت صدور به موقع مجوز با حصول اطم یبررس یبرا یفرصت کاف ینظارت

 را در بازار داشته باشند. رهیو غت میق تیدامپنگ، تثب ،یو تداوم رقابت سالم و مقابله با تبان

 1397آذر   -و خبرگزاری ایسنا  منبع و لینک مطلب: کتاب امید

 

 

 وضعیت صادرات انواع سنگ آهن از ایران .8

صادرات  ندهیزادالر صادر کرده و شاهد روند ف ونیلیم $108تن سنگ آهن به ارزش  ونیلیم 1.58که در ماه گذشته  نرایاز ا

رقم در  نای و بوده کل از کنسانتره صادرات+ %57 سهم از نشان 97 مهرماه . عملکرداست یآهن نسبت به دانه بند_کنسانتره

واردکننده کنسانتره  ( بهندهیسال آ 10در افق چشم انداز ) رانکامودیتی آنالین، ای. براساس گزارش است دهیرس %44ماه به  آبان

 یاسفنج_آهن توسعه یطرحها لیالزم است در تکم ،یعیگازطب متیق تیو با توجه به مز شودی م لیفوالد تبد دیبه منظور تول

 .شود عیاشتغال و ارزش افزوده، تسر شیو گندله با هدف کاهش صادرات کنسانتره و افزا

 

 1397آذر  19 –منبع ولینک خبر: کامودیتی آنالین 

 

 

 

 

http://ketabeomid.ir/جزوه-ادغام-شرکت-ها/
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 بندر عباس به مقصد چینقیمت کرایه حمل دریایی بار فله از  .9

پس از گذشت یک ماه از دور دوم تحریم 

های آمریکا نرخ حمل دریایی بار فله از 

بندر عباس به شانگهای و بنادر چین به 

 27.7روند صعودی خود ادامه داد و از 

دالر برای حمل  29.3دالر بر هر تن به 

الزم به ذکر است کرایه سنگ آهن رسید. 

حمل در میسر های مشابه بین المللی در 

 . دالر بر تن است 16حدود 

در حالیکه باال رفتن کرایه حمل مالکان 

کشتی ها را خوشحال کرده است اما بهای 

صادر  بعضی از تمام شده صادرات را برای

مرز غیر اقتصادی رسانده کنندگان به 

 است.

 1397 آذر www.amidro.com – 19منبع و لینک خبر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amidro.com/


 

  13شماره  –بولتن رویداد های دریانوردی       14

 دانستنی های دریایی

 

10.  Classification Society یا کالس چیست؟ 

 نیا یرده بند شرکت

را بعد از  ها نامهیگواه

 یها یانجام بازرس

کند.  یمربوطه صادر م

به  یا نامهیگواه نیچن

 یبرا یعنوان ضمانت

انجام  تیو قابل یمنیا

 ینم یکشت ییایسفر در

توسط موسسه  هاست ک ییشناور مطابق با استانداردها ای یاست که کشت نیشود. آن تنها استشهاد بر ا ریتعب نیچن دیباشد و نبا

 شده است. جادیا نامهیکننده گواهصادر  یرده بند

 نیسازمان، انجمن ب 10سازمان،  50 نیاز ا .کنند یم فیتعر ییایدر یرده بند هیخود را ته تیفعال ایسازمان در دن 50از  شیب

دهند.  یم لیرا تشک International Association of Classification Societies(IACS) یموسسات رده بند یالملل

را تحت کالس خود  یالملل نی)تناژ( تجارت بتیظرف %94حدود  گر،یشرکت د دوشرکت به همراه  10 نیشود که ا یبر آورد م

 دارند.

 1988، و در پروتکل  SOLAS ایجان اشخاص در در یمنیا یالملل نیب ونیدر کنوانس ،یرده بند یو شرکت ها یطبقه بند نقش

 است. ، مشخص شدهیخطوط بار کشت یالملل نیب ونیکنوانس

 ت،یریمد ات،یعمل ت،یساخت، مالک ،یمربوط به طراح یمنافع بازرگان چیه یرده بند یگروه مستقل، شرکت ها کیعنوان  به

 .ستندین یکشت یانوردیدر تیقابل ایو  ایجان و اموال در در یمنیندارند. آنها ضامن ا یو اجاره کشت مهیب ،یو نگهدار راتیتعم

 ندارند. شود، یم یاداره و نگهدار ،یدوره ا یها یدر فاصله بازرس یتچگونه کش نکهیبر ا یآنها کنترل رایز

آن، قابل  یو اجزا یمهم بدنه کشت یو انسجام قسمتها یاند تا به استحکام ساختار افتهیو گسترش  جادیا یرده بند نیقوان

بخش  کی یرده بند یو ... کمک کنند. شرکت ها یجانب یها ستمیس رو،ین دیرانش، تول ستمیبودن و کارکرد س نانیاطم

 یبه عنوان دستور العمل طراح یرده بند نیقوان کند. یکمک م شرفتهیپ ینف یمهم دارند که به توسعه استانداردها یقیتحق

موسسه  ( هستند،سی)سرو اتیکه در عمل ییها یکشت یاز آنها کرد. برا یاستفاده ا نیتوان چن ینشده اند و نم جادیشناورها ا

 یبیآس ای صباشد. هر نق یم یرده بند یمطابق با استاندارد ها یدهد تا مطمئن شود که کشت یانجام م ییها یبازرس یرده بند

مربوط  یموارد را فورا به موسسه رده بند دیاداره کننده آن با ای یوارد شود، مالک کشت یمربوطه به کشت یها یبازرس نیکه ب

 اطالع دهند. یبه کشت

  :به صورت جدول زیر می باشد ایمهم دن بندی رده موسسات ●

1 )Lloyd register (LR)   7 انگلستان ) Nippon Kaiji Kyokai (NK) ژاپن 

2 )Bureau veritas (BV) 8 فرانسه )Russian Maritime Register of Shipping (RS) هیروس 

3 )Germanisher Lloyd (GL)  9 آلمان )China Classification Society (CCS)  نیچ 

4 )Det Norsk Veritas (DNV) 10 نروژ )Korean Register (KR)  کره 

5 )Registro Italiano Navale (RINA) 11 ایتالیا )Indian Register of Shipping (IRS)  هند  

6 )American Bureau of Shipping (BV)  کایامر  
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 یکشت ای مروزها موارد. یاز بعض ریمتفاوت کنار گذاشته شد، غ یها یبوجود آمد، اعمال رده بند یکه حرفه رده بند یوقت از

هر  یعنیاست.  خارج از کالس ایتحت کالس و  ای نیباشد. بنابرا ینم ایباشد و  یم یموسه رده بند کی یتحت استاندارد ها

 باشد. یموسسه رده بند کیتحت کالس  دیحتما با یکشت

 :شناور بندی ردهو فرآیند  مفهوم ●

 باشد: یم ریشامل موارد ز یرده بند ندیفرا

 .یملع نیبا قوان یمطابقت کشت یابیارز یتازه ساز برا یکشت کیو اسناد مربوط به  یطراح ینقشه ها یفن بررسی ▪

 دیلشرکت در تو نیو همچن یبازرسان موسسه رده بند ایتوسط بازرس  یساز یدر کارخانه کشت کشتی ساخت در شرکت ▪

 .باشدیم یدرده بن یمطابق با استانداردها یکشت نکهیا یبررس یمانند فوالد، موتور، ژنراتورها، برا یکشت یاصل یاجزا

قت آن طابمتا  ردیگ یصورت م یاز کشت ییها یبازرس یشده ا یطبق برنامه زمان بند زیاست ن اتیدر عمل یکه کشت وقتی ▪

 شود. دییتا یرده بند یبا استانداردها

. شودیم یداراداره و نگه یکه کشت یدارد، مانند اتخاذ روش یاست که کنترل کامل بر کشت یشود که مالک کشت دیتاک دیبا

 یم ریاثت یکشت یردهبند تیرا که بر وضع یو خراب بیدارد که هر نوع نقص، آس یبستگ یبه مالک کشت یرده بند یاثربخش

 یده بندبه موسسه ر دیبا یوجود داشته باشد، مالک کشت یمشکل نیچکترگزارش دهد. اگر کو یگذارد، به موسسه رده بند

 شود. یبررس یرده بند یبا استانداردها یکند تا مطابقت کشت نییتع یبرنامه بازرس کیمربوطه گزارش داده و 

کالس(،  دی)تمدژهیو یها یدارد که شامل بازرس یدوره ا یها یبازرس یبرا یبرنامه خاص ،یتحت کالس رده بند یکشت هر

 .ابدی یم شیافزا ،یسن کشت شیها با افزا یدر بازرس یساالنه است. دقت و موشکاف یها یو بازرس یانیم یها یبازرس

آالت  نیاشمتا مطابقت ساختار،  ردیخارج از آب و در حوضچه خشک قرار گ دیبا یکالس(، کشت دی)تمدژهیو یها یبازرس در

 یبازرس ،یکشت تینوع و وضع ز،یشود. بر حسب سن، سا یبا استانداردها بررس یو... کشت زات،یها و تجه ستمیس ،یو جانب یاصل

 هفته طول بکشد. نیممکن است چند ژهیو یها

 راتیتعم و یممکن است بازرس یو بر حسب نوع و سن کشت ردیگ یصورت م ژهیو یها یدر حد فاصل بازرس یانیم یها یبازرس

 الزم باشد. زیدر حوضچه خشک ن

آالت  نیماش و زاتیبدنه، تجه یو کل یخارج یشامل بررس یشود. بازرس یم یبررس یبه طور کل یساالنه، کشت یها یبازرس در

ساعت  نیدساالنه ممکن است از چن یها یبازرس ،یدر زمان بازرس یکشت تینوع و وضع ز،یباشد. بر حسب سن، سا یم یکشت

 تا چند روز طول بکشد.

 1397آذر – مطلب: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منبع و لینک
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