شرکت کارگساری بانک سپه

گسارش تحلیلی از وضعیت معامالت اسفند ماه  3131در بورس کاالی ایران
ارزش هعاهالت بازار فیسیکی بَرس کاالی ایراى در اسفٌذ هاُ  3131افسایص بسیار زیادی را ًسبت بِ هاُ قبل
خَد تجربِ کرد بطَریکِ ارزش هعاهالت هسبَر با  13.13درصذ افسایص بِ عذد  14233623،،2،33ریال رسیذ.
ّوسَ با ایي افسایص کل ارزش هعاهالتّ 2ر یک از ریٌگّای بازار فیسیکی ًیس افسایص یافتٌذ.
در اداهِ جذٍل ارزش هعاهالت کسب ضذُ بِ تفکیک ریٌگّای هعاهالتی بَرس کاالی ایراى آٍردُ ضذُ است.
ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

ریٌگ هعاهالتی

درصذ تغییر

اسفٌذ93

بْوي93

پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی 17,226,011,558 13,424,127,424

28.32

20,246,813,587 14,774,745,246

37.04

صٌعتی

744,341,500

253,860,860

کطاٍرزی

38,217,166,645 28,452,733,530

جوع کل

193.21
34.32

در تواهی ریٌگّای هعاهالتی 2حجن عرضِّا در اسفٌذ هاُ ًسبت بِ هاُ قبل افسایص یافت .کِ البتِ ایي افسایص
حجن عرضِّا ًیس باعث افسایص حجن هعاهالت در تواهی ریٌگّای هعاهالتی بازار فیسیکی بَرس کاالی ایراى
گردیذ.
اطالعات تکویلی هربَط بِ حجن عرضِّا ٍ حجن هعاهالت در جذٍل زیر هطاّذُ هیضَد.
ریٌگ هعاهالتی

حجن هعاهلِ (تي)

حجن عرضِ (تي)
بْوي93

اسفٌذ93

درصذ تغییر بْوي93

اسفٌذ93

درصذ تغییر

پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی 2,192,209 2,050,130

6.93

1,268,286 994,548

27.52

صٌعتی

2,097,224 1,363,857

53.77

1,483,380 1,179,354

25.78

کطاٍرزی

1,288,155 325,950

295.20

جوع کل

5,577,588 3,739,937

49.14

16,760

60,915

2,812,581 2,190,662

263.45
28.39

بررسی وضعیت رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
در ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی 2بِ غیر از چْار گرٍُ هعاهالتی 2یعٌی گرٍُ هعاهالتی رٍغي کِ در ایي
هاُ هعاهلِای بِ ثبت ًرسیذ ٍ 2گرٍُّای هعاهالتی ضیویایی 2سالپسٍاکس ٍ گازّا ٍ خَراکّا کِ بِ ترتیب 231
 33ٍ 34درصذ کاّص یافتٌذ 2در بقیِ گرٍُّا ضاّذ افسایص ارزش هعاهالت بَدین 2کِ در گرٍُّای هعاهالتی
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گسارش تحلیلی از وضعیت معامالت اسفند ماه  3131در بورس کاالی ایران
گَگرد با  1،3درصذ ٍ 2عایق رطَبتی با  36درصذ 2بیطتریي ٍ کوتریي درصذ افسایص ارزش هعاهالت برای
اسفٌذ هاُ در ریٌگ هسبَر بِ ثبت رسیذ.
جذٍل زیر ارزش هعاهالت گرٍُّای هعاهالتی ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی را ًطاى هیدّذ.
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصذ تغییر

بْوي93

اسفٌذ93

پلیور

5,539,440,278

7,086,552,436

28

رٍغي

3,200,000

0

-100

سالپس ٍاکس

29,572,000

17,700,000

-40

ضیویایی

1,363,889,044

1,188,617,898

-13

عایق رطَبتی

23,678,634

27,710,607

17

قیر

4,062,797,658

5,255,589,367

29

گازّا ٍ خَراکْا

6,495,480

3,335,000

-49

گَگرد

17,090,800

78,983,450

362

لَبکات

728,651,540

1,087,954,400

49

ٍکیَم باتَم

1,649,311,990

2,479,568,400

50

بررسی وضعیت رینگ صنعتی
بیطتریي ارزش هعاهالت بازار فیسیکی بَرس کاالی ایراى در اسفٌذ هاُ  3131را ریٌگ صٌعتی در اختیار داضت2
کِ سْن سِ گرٍُ هعاهالتی فَالد 2هس ٍ آلَهیٌیَم بیص از بقیِی گرٍُّای هعاهالتی بَد .علیرغن افسایص
ارزش هعاهالت ریٌگ صٌعتی در اسفٌذ هاُ ً 3131سبت بِ هاُ قبل 2در گرٍُّای هعاهالتی کٌساًترُ 2سٌگ
آّي 2کٌساًترُ هَلیبذى ٍ رٍی بِ ترتیب با  3 ٍ 33 214 2،4درصذ کاّص 2ضاّذ افت ارزش هعاهالت گرٍُّای
هعاهالتی هسبَر بَدین.
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گسارش تحلیلی از وضعیت معامالت اسفند ماه  3131در بورس کاالی ایران
جذٍل زیر ًطاى دٌّذُی ارزش هعاهالت گرٍُّای هعاهالتی ریٌگ صٌعتی هیباضذ.
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصذ تغییر

بْوي93

اسفٌذ93

آلَهیٌیَم

1,512,013,630

1,596,854,080

6

رٍی

4,860,000

4,740,000

-2

سٌگ آّي

481,615,050

339,032,875

-30

طال

0

22,517,900

-

فَالد

15,771,557,730 10,282,418,570

53

کک

2,600,000

9,180,000

253

هس

2,305,652,410

2,400,773,680

4

کٌساًترُ

110,976,606

35,722,812

-68

کٌساًترُ هَلیبذى

74,608,980

66,434,510

-11

بررسی وضعیت رینگ کشاورزی
در اسفٌذ هاُ بیطتریي درصذ افسایص ارزش هعاهالت بیي تواهی ریٌگّای هعاهالتی بازار فیسیکی بَرس کاالی
ایراى را ریٌگ کطاٍرزی با  331.33درصذ افسایص در اختیار داضت.اصلیتریي عَاهل ایي افسایص چطوگیر ارزش
هعاهالت 2گرٍُّای هعاهالتی ررت 2کٌجالِّاً 2خَد ٍ هرغ هٌجوذ بَدًذ کِ بِ ترتیب 13 ٍ 314 23،3 2133
درصذ افسایص را ًسبت بِ هاُ قبل تجربِ کردًذ.
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شرکت کارگساری بانک سپه

گسارش تحلیلی از وضعیت معامالت اسفند ماه  3131در بورس کاالی ایران
ارزش هعاهالت هحصَالت ریٌگ کطاٍرزی بِ تفکیک در جذٍل زیر ًوایص دادُ ضذُ است.
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصذ تغییر

بْوي93

اسفٌذ93

برًج

0

115,060,000

-

جَ

5,154,000

2,288,700

-56

ررت

94,044,560

422,644,100

349

زعفراى

100,400

0

-100

ضکر

17,409,400

4,780,000

-73

کٌجالِ ّا

2,002,500

7,393,700

269

گٌذم

11,550,000

5,775,000

-50

هرغ هٌجوذ

109,100,000

151,900,000

39

ًخَد

14,500,000

34,500,000

138

بررسی وضعیت معامالت آتی سکه
بررسیّا ًطاى هیدّذ کِ هعاهالت آتی سکِ در اسفٌذ هاُ ٍضعیتی هطابِ با ٍضعیت بْوي هاُ را داضت 2کِ
باعث ضذ ارزش هعاهالت فقط  3درصذ در ایي هاُ رضذ کٌذ.
در جذٍل زیر هیتَاى ارزش هعاهالت سررسیذّای هختلف آتی سکِ را هطاّذُ کرد.
ًواد هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصذ تغییر

بْوي93

اسفٌذ93

GCES93

494,816,600

260,195,500

-47

GCOR93

490,556,400

438,806,650

-11

GCTR93

2,288,112,200

1,098,366,500

-52

8,153,727,850 11,821,024,100 GCSH94

-31

GCAB94
جوع کل
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5,702,349,900

-

0

15,653,446,400 15,094,509,300

4

4

شرکت کارگساری بانک سپه

گسارش تحلیلی از وضعیت معامالت اسفند ماه  3131در بورس کاالی ایران
وضعیت معامالت بورس انرشی در یک نگاه
ًام هحصَل

ارزش هعاهالت (ریال)

درصذ تغییر

بْوي93

اسفٌذ93

آیسٍریسایکل

151,518,600,000

105,461,180,000

-30

آیسٍفیذ

44,309,200,000

0

-100

برش سٌگیي

230,825,000

9,301,160,000

3,930

بٌسٍل

0

2,800,000,000

-

پرٍپاى

1,103,500,000

1,307,600,000

18

حالل ّا

278,917,065,600

97,043,106,000

-65

حالل ّیذرٍکربي سٌگسي غیر هَتَری

0

1,364,130,000

-

قطراى

54,750,000,000

18,000,000,000

-67

گاز بَتاى صٌعتی

0

313,120,000

-

گاز پرٍپاى صٌعتی

0

144,660,000

-

گاز هایع

17,820,705,000

36,907,797,000

107

گاز هایع صٌعتی

785,750,000

24,397,710,000

3,005

هتاًَل

117,620,455,000

115,507,698,000

-2

هیعاًات گازی

26,102,796,030

0

-100

ًفتای سبک

49,205,790,000

134,793,000,000

174

ًفتای سٌگیي

205,247,000,000

0

-100

ًیترٍشى هایع

2,990,000,000

325,000,000

-89

ّگساى

12,408,000,000

3,960,000,000

-68

ّیذرٍکربي سٌگیي

0

1,594,560,000

-

جوع کل

963,009,686,630

553,220,721,000

-43
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