گزارش هفتگی بررسی وضعیت معامالت در بورس کاالی ایران
هفته چهل و سوم سال 1398
منتهی به تاریخ 1398/10/27

در هفته چهارم دی ماه به طور کلی  642،789تن از انواع کاال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران عرضه شد و  454،260تن از این
محصوالت با ارزشی بیش از  25میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت .حجم معامالت در مقایسه با معامالت هفته گذشته کاهش
 12درصدی داشت و ارزش معامالت نیز با کاهش  11درصدی همراه بود.
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران شاهد عرضه  239،811تن از انواع محصوالت این گروه بودیم که 148،808
تن آن به ارزش  11،851،530میلیون ریال به فروش رسید .حجم معامالت در تاالر صنعتی کاهشی در حدود  38درصد نسبت به
معامالت هفته گذشته داشته است .ارزش معامالت نیز در مقایسه با هفته گذشته  21درصد کمتر بوده است.
در بین محصوالت صنعتی عرضه شده این هفته  36،500تن شمش بلوم ) 5SP(150*150با رقابت قیمتی بین  31تا  39درصدی
معامله شد ،سپس  12تن کنسانتره فلزات گرانبها با افزایش قیمتی بین  8تا  14درصد در رده بعدی رقابتها قرار گرفت13،200 .
تن تیرآهن ذوب آهن اصفهان نیز با افزایش قیمت  1تا  13درصد و  8،712تن سبد میلگرد ذوب آهن و صبا فوالد زاگرس با رقابت
قیمتی  1درصد معامله شدند.
در این هفته  54کیلوگرم شمش طال عرضه شد که مقدار  3کیلوگرم شمش طالی موته با کاهش قیمت  8درصدی معامله شد.
مابقی محصوالت عرضه شده در گروه صنعتی با قیمت پایه معامله شدند .آمار معامالت در تاالر نقرهای بورس کاال نشان میدهد که
سطح رقابتها در بین محصوالت صنعتی در مقایسه با هفتههای قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

آمار معامالت محصوالت صنعتی از  1398/10/21لغایت 1398/10/27
نام کاال

حجم معامله ( تن )

ارزش معامله ( میلیون ریال )

فوالد

140،051

8،626،399

آلومینیوم

5،000

1،151،910

مس

3،285

1،650،405

روی

300

81،900

سایر

172

340،916

جمع

148,808

11,851,530

در این هفته تاالر محصوالت پلیمری شرکت بورس کاالی ایران میزبان عرضه  86،014تن محصول از انواع مواد پتروشیمی بود که
توسط تولیدکنندگان مختلف عرضه شده بود 64،520 .تن از این محصوالت به ارزش  6،703،673میلیون ریال مورد داد و ستد قرار
گرفت که این رقم در مقایسه با ارزش معامالت در هفته گذشته با کاهش  13درصدی همراه بود.
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به این ترتیب  75درصد از این عرضهها توسط متقاضیان خریداری شدند .مقایسه حجم ،ارزش و میزان رقابتهای معامالت این هفته
با معامالت هفته گذشته نشان میدهد که روند معامالت کاهشی بوده و در مجموع  61گرید از محصوالت این هفته با رقابت قیمتی
 1تا  34درصد نسبت به قیمت پایه معامله شدند .در هفته گذشته نیز  62گرید از محصوالت با رقابت  1تا  36درصد معامله شدند.
در معامالت روز سهشنبه گرید پلیپروپیلن نساجی  HP552Rمارون با رقابت قیمتی  27درصد باالترین رکورد رقابتهای گروه
پلیمری را به خود اختصاص داد .پس از آن گرید  Z30Sمارون با  25درصد HP552R ،جم با  24درصد PYI250 ،پلی نار با
 21درصد HP552R ،نوید با  15درصد ،پلی اتیلن سبک فیلم  0075بندرامام با  14درصد ،پلی اتیلن ترفتاالت بطری BG781
تندگویان با  13درصد ،گرید  PVC E6834اروند و پلیپروپیلن شیمیایی  EP548Rجم با رقابت قیمتی  12درصد ،پلیپروپیلن
نساجی  SF060پلی نار و  C30Sمارون  11درصد ،پلیپروپیلن شیمیایی  ، MR230C, ZB332Cترفتاالت بطری BG785
و سنگین تزریقی  52518جم با  10درصد رقابت قیمتی معامله شدند و مابقی گروههای کاالیی با رقابتهای کمتر از  10درصد و
یا در قیمت پایه به فروش رسیدند.
گروه کاالیی پلیپروپیلن نساجی با حجم تقاضای  14،822تن ،بیشترین حجم تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند و به این
ترتیب  16درصد از کل تقاضای بازار پلیمری را از آن خود کردند .همچنین الزم به ذکر است که گرید  TG641تندگویان با حجم
تقاضای  5،390تن بیشترین حجم تقاضای بازار را به خود اختصاص داد.
در روز چهارشنبه و در تاالر محصوالت شیمیایی  46،554تن از این محصوالت عرضه شد و  27،412تن آن به ارزش 1،635،741
میلیون ریال از سوی متقاضیان خریداری شد .در مجموع  5گرید از این محصوالت با رقابت قیمتی بین  1تا  85درصد از سوی
متقاضیان خریداری شدند و به این ترتیب محصول نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بیشترین افزایش قیمت را داشت و با  85درصد
افزایش قیمت به فروش رسید .زایلین مخلوط بندرامام با  19درصد رقابت ،متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون
با  14درصد رقابت و کریستال مالمین پتروشیمی ارومیه با  11درصد افزایش قیمت معامله شدند .مابقی محصوالت با رقابتهای
کمتر از  10درصد و یا در قیمت پایه معامله شدند.
در تاالر فرآورده های نفتی مقدار  133،300تن محصول وکیوم باتوم به فروش رسید که  69،000تن آن با رقابت قیمتی بین  4تا
 10درصد معامله شد .محصول قیر نیز به میزان  24،352تن عرضه شد که مقدار  1،109تن آن به فروش رسید.

ترکیب معامالت محصوالت پتروشیمی در هفته منتهی به 1398/10/27

قیر سایر
وکیوم باتوم
10% 2%
18%

پلیمری
58%

3

شیمیایی
12%

در تاالر فرعی بورس کاالی ایران  16،372تن از محصوالت پتروشیمی عرضه شد که  8،323تن آن مورد داد و ستد قرار گرفت.
در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  199،193تن محصول عرضه شد که  174،555تن از انواع محصوالت قیر ،گوگرد گرانوله و عایق
رطوبتی به ارزش  4،079،399میلیون ریال معامله شد .گفتنی است که حجم و ارزش معامالت صادراتی نسبت به هفته قبل به
ترتیب با رشد  12و  28درصدی همراه بوده است.
آمار معامالت در بازارهای مالی بورس کاال :
تعداد معامالت

ارزش معامالت (م ریال)

نوع بازار

محصول

سلف استاندارد

11

67

صندقهای کاالیی

29,301,771

651,571

زعفران

1,072,181

95,160

گواهی سپرده

زیره

3,392

1139

کاالیی

پسته

40,580

38,007

سکه

237,050

1,160,185
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