شرکت کارگساری باًک سپِ

گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت اردیبْشت هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
دس اسدیثْطت هاُ سال  4931اسصش هعاهالت تاصاس فیضیکی تَسس کاالی ایشاى تا سضذ قاتل تَجْی ّوشاُ تَد،
تطَسیکِ تا  34191دسصذ افضایص ًسثت تِ هاُ قثل ،تِ عذد ّ 94،143،931،،31ضاس سیال سسیذ1
دس اداهِ جذٍل اسصش هعاهالت کسة ضذُ تِ تفکیک سیٌگّای هعاهالتی تَسس کاالی ایشاى آٍسدُ ضذُ است1
ریٌگ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)
فرٍردیي94

درصد تغییر

اردیبْشت94

پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی 17,840,785,910 10,337,232,922

72.59

صٌعتی

9,775,232,956

12,913,972,324

32.11

کطاٍسصی

844,070,250

960,638,820

13.81

جوع کل

31,715,397,054 20,956,536,128

51.34

دس تواهی سیٌگّای هعاهالتی ،حجن عشضِّا دس اسدیثْطت هاُ سال ً 4931سثت تِ هاُ قثل افضایص یافت 1کِ
الثتِ ایي افضایص حجن عشضِّا ًیض تاعث افضایص حجن هعاهالت دس تواهی سیٌگّای هعاهالتی تاصاس فیضیکی
تَسس کاالی ایشاى گشدیذ1
اطالعات تکویلی هشتَط تِ حجن عشضِّا ٍ حجن هعاهالت دس جذٍل صیش هطاّذُ هیضَد1
ریٌگ هعاهالتی

حجن هعاهلِ (تي)

حجن عرضِ (تي)

فرٍردیي 94اردیبْشت 94درصد تغییر فرٍردیي 94اردیبْشت 94درصد تغییر

پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی 1,369,937

2,088,689

52.47

763,009

1,182,993

55.04

صٌعتی

789,680

1,179,060

49.31

540,904

878,540

62.42

کطاٍسصی

574,490

1,198,485

108.62

97,245

101,350

4.22

جوع کل

2,734,107

4,466,234

63.35

1,401,158

2,162,883

54.36

بررسی ٍضعیت ریٌگ پترٍشیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی
دس سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی ،تِ غیش اص دٍ گشٍُ هعاهالتی سالپسٍاکس ٍ گاصّا ٍ خَساکْا کِ تِ
تشتیة  11 ٍ 11دسصذ کاّص یافتٌذ ،دس تقیِ گشٍُّای هعاهالتی ضاّذ افضایص اسصش هعاهالت تَدین ،کِ دس
گشٍُّای هعاهالتی گَگشد تا  335دسصذ ،پلیوش ٍ ،4،9کیَمتاتَم  33دسصذ ٍ ضیویایی  15دسصذ ،تیطتشیي
افضایص دسصذ اسصش هعاهالت تشای اسدیثْطت هاُ 4931دس سیٌگ هضتَس تِ ثثت سسیذ1
تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

1

شرکت کارگساری باًک سپِ

گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت اردیبْشت هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
جذٍل صیش اسصش هعاهالت گشٍُّای هعاهالتی سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی سا ًطاى هیدّذ1
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد تغییر

فرٍردیي94

اردیبْشت94

پلیوش

4,230,519,501

8,608,981,957

103

سالپس ٍاکس

37,701,000

8,854,000

-77

ضیویایی

747,856,927

1,319,275,760

76

عایق سطَتتی

27,876,790

30,495,278

9

قیش

3,238,202,664

4,171,305,955

29

گاصّا ٍ خَساکْا

2,610,000

1,450,000

-44

گَگشد

13,512,400

94,062,580

596

لَب کات

817,694,000

1,175,319,980

44

ٍکیَم تاتَم

1,221,259,640

2,431,040,400

99

بررسی ٍضعیت ریٌگ صٌعتی
دس سیٌگ صٌعتی ًیض ّواًٌذ سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُّای ًفتی ضاّذ افضایص اسصش هعاهالت تشای اسدیثْطت
هاُ سال  4931تَدین ،کِ سْن گشٍُّای هعاهالتی آلَهیٌیَم ،فَالد ،هس ٍ کٌساًتشُ هَلیثذى دس ایي افضایص
تیص اص تاقی گشٍُّای هعاهالتی سیٌگ صٌعتی تَد 1الصم تِ رکش است کِ تشای گشٍُ هعاهالتی طال دس اسدیثْطت
هاُ  4931هعاهلِای تِ ثثت ًشسیذ1

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

2

شرکت کارگساری باًک سپِ

گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت اردیبْشت هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
جذٍل صیش ًطاى دٌّذُی اسصش هعاهالت گشٍُّای هعاهالتی سیٌگ صٌعتی هیتاضذ1
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

فرٍردیي94

اردیبْشت94

تغییر

آلَهیٌیَم

101,983,640

853,433,070

737

سٍی

4,560,000

4,680,000

3

سٌگ آّي

0

182,785,600

-

طال

9,580,796

0

-100

فَالد

7,976,950,766

9,402,736,642

18

کک

9,980,000

3,530,000

-65

هس

1,523,653,660

2,330,013,950

53

کٌساًتشُ

93,810,444

69,925,422

-25

کٌساًتشُ هَلیثذى

54,713,650

66,867,640

22

بررسی ٍضعیت ریٌگ کشاٍرزی
سیٌگ کطاٍسصی ّواًٌذ دٍ هاُ قثل ّوچٌاى تِ سًٍذ صعَدی اسصش هعاهالتص اداهِ داد ،تِ ًحَی کِ دس ایي هاُ
تا  49114دسصذ افضایص تِ عذد ّ 35،،591،16،ضاس سیال سسیذ 1دٍ گشٍُ هعاهالتی کٌجالِّا ٍ داًِّای سٍغٌی
تِ تشتیة  3، ٍ 914دسصذ افضایص اسصش هعاهالت داضتٌذّ ٍ ،وچٌیي دس ایي هاُ ضاّذ اًجام هعاهالت دس
گشٍُّای هعاهالتی تشًج ٍ ضکش ًیض تَدین ،کِ دس هجوَع ایي چْاس گشٍُ هعاهالتی هزکَس ایي افضایص اسصش
هعاهالت دس سیٌگ کطاٍسصی سا تشای اسدیثْطت هاُ  4931سا سقن صدًذ1

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

3
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گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت اردیبْشت هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
اسصش هعاهالت هحصَالت سیٌگ کطاٍسصی تِ تفکیک دس جذٍل صیش ًوایص دادُ ضذُ است1
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

فرٍردیي94

اردیبْشت94

تغییر

تشًج

0

150,267,500

-

جَ

4,777,300

3,428,600

-28

داًِ ّای سٍغٌی

7,664,900

14,600,000

90

رست

624,045,300

584,878,850

-6

ضکش

0

3,727,500

-

کٌجالِ ّا

282,750

1,247,500

341

ًخَد

207,300,000

202,488,870

-2

بررسی ٍضعیت هعاهالت آتی سکِ
تشسسیّا ًطاى هیدّذ کِ تِ دلیل عذم ًَساى ًشخ دالس دس تاصاسّای داخلی ٍ ّوچٌیي قیوت اًس دس تاصاسّای
جْاًی دس اسدیثْطت هاُ  ،4931اسصش هعاهالت آتی سکِ دس هاُ هضتَس  3،دسصذ کاّص یافت1
دس جذٍل صیش هیتَاى اسصش هعاهالت سشسسیذّای هختلف آتی سکِ سا هطاّذُ کشد1
ًواد هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

فرٍردیي94

اردیبْشت94

تغییر

GCOR94

566,019,500

153,533,150

-73

GCTR94

354,572,300

191,611,400

-46

GCSH94

1,424,926,750

383,159,200

-73

3,922,351,650 10,363,517,000 GCAB94
GCDY95
جوع کل

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

0

1,695,210,850

6,345,866,250 12,709,035,550

-62
-50

4
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گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت اردیبْشت هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
ٍضعیت هعاهالت بَرس اًرشی در یک ًگاُ
ًام هحصَل

ارزش هعاهالت (ریال)

درصد تغییر

فرٍردیي94

اردیبْشت94

آیضٍسیسایکل

70,055,520,000

134,042,860,000

91

آیضٍفیذ

7,737,120,000

4,649,200,000

-40

تشش سٌگیي

4,941,389,000

11,781,000,000

138

پشٍپاى

0

1,851,750,000

-

حالل ّا

350,773,728,000

488,396,834,800

39

حالل ّیذسٍکشتي سٌگسي غیش هَتَسی

0

5,269,300,000

-

سَخت کَسُ سثک

2,047,680,000

6,845,184,000

234

قطشاى

16,200,000,000

24,300,000,000

50

گاص هایع خام

0

988,895,600

-

گاص تَتاى صٌعتی

1,153,040,000

0

-100

گاص پشٍپاى صٌعتی

308,800,000

0

-100

گاص هایع

0

28,985,895,000

-

گاص هایع صٌعتی

4,298,960,000

9,202,300,000

114

هتاًَل

71,234,822,000

149,600,850,000

110

هیعاًات گاصی

424,052,900

19,441,201,360

4,485

ًفتای سثک

2,650,830,595,000 217,028,945,400

1,121

ًفتای سٌگیي

322,000,000

55,664,000,000

17,187

ًیتشٍطى هایع

264,000,000

858,000,000

225

ّگضاى

7,260,000,000

6,050,000,000

-17

ّیذسٍکشتي سثک

1,460,000,000

2,285,833,250

57

جوع کل

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

3,601,043,699,010 755,510,057,300

377

5

