شرکت کارگساری باًک سپِ

گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت خرداد هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
در خرداد هاُ سال  4961ارزش هعاهالت تازار فیسیکی تَرس کاالی ایراى تا کاّص  44.15درصذی ّوراُ تَد،
هْوتریي دلیل ایي کاّص ،افت  46.91درصذی ارزش هعاهالت ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُّای ًفتی هیتاضذ،
کِ در لسوت هرتَط تِ تررسی ٍضعیت هعاهالت ایي ریٌگ تَضیحات تکویلی ارائِ هیگردد.
در اداهِ جذٍل ارزش هعاهالت کسة ضذُ تِ تفکیک ریٌگّای هعاهالتی تَرس کاالی ایراى آٍردُ ضذُ است.
ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

ریٌگ هعاهالتی

اردیبْشت94

درصد تغییر

خرداد94

پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی 14,393,212,490 17,840,785,910

-19.32

11,270,535,414 12,913,972,324

-12.73

صٌعتی

960,638,820

کطاٍرزی

2,536,420,490

28,200,168,394 31,715,397,054

جوع کل

164.03
-11.08

تِ غیر از ریٌگ کطاٍرزی کِ ّوچٌاى افسایص را ّن در ارزش هعاهالتص ٍ ّن در حجن عرضِ ٍ ّوچٌیي حجن
هعاهالتص تجرتِ کرد ،در دیگر ریٌگّای هعاهالتی ،ضاّذ کاّص حجن عرضِّا در خرداد هاُ سال 4961
ًسثت تِ هاُ لثل تَدین .کِ الثتِ ایي کاّص حجن عرضِّا در ریٌگ صٌعتی ،تاعث کاّص حجن هعاهالت در
ریٌگ هعاهالتی هستَر ًگردیذ.
اطالعات تکویلی هرتَط تِ حجن عرضِّا ٍ حجن هعاهالت در جذٍل زیر هطاّذُ هیضَد.
حجن عرضِ (تي)

حجن هعاهلِ (تي)

اردیبْشت94

خرداد94

خرداد94

درصد تغییر

پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی

2,088,689

2,055,125

-1.61

1,182,993

1,057,371

-10.62

صٌعتی

1,179,060

1,110,428

-5.82

878,540

1,185,443

34.93

کطاٍرزی

1,198,485

1,689,155

40.94

101,350

244,020

140.77

جوع کل

4,854,708 4,466,234

8.70

ریٌگ هعاهالتی

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

درصد تغییر اردیبْشت94

2,486,834 2,162,883

14.98

1

شرکت کارگساری باًک سپِ

گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت خرداد هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
بررسی ٍضعیت ریٌگ پترٍشیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی
در ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی ،تا ٍجَد افسایص ارزش هعاهالت در اکثر گرٍُّای هعاهالتیٍ ،لی تِ
دلیل کاّص ارزش هعاهالت در سِ گرٍُ هعاهالتی تسیار تا اّویت پلیور ،ضیویایی ٍ لَبکات ،ها ضاّذ افت
 46.91درصذی ارزش هعاهالت در ریٌگ هعاهالتی هستَر تَدین.
جذٍل زیر ارزش هعاهالت گرٍُّای هعاهالتی ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُ ّای ًفتی را ًطاى هیدّذ.
ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

گرٍُ هعاهالتی

درصد تغییر

اردیبْشت94

خرداد94

پلیور

8,608,981,957

5,466,846,108

-36

سالپس ٍاکس

8,854,000

51,584,900

483

ضیویایی

1,319,275,760

967,486,361

-27

عایك رطَتتی

30,495,278

33,941,950

11

لیر

4,171,305,955

4,296,294,011

3

گازّا ٍ خَراکْا

1,450,000

2,320,000

60

گَگرد

94,062,580

173,635,140

85

لَب کات

1,175,319,980

653,764,800

-44

ٍکیَم تاتَم

2,431,040,400

2,747,339,220

13

بررسی ٍضعیت ریٌگ صٌعتی
در ریٌگ صٌعتی ًیس ّواًٌذ ریٌگ پترٍضیوی ٍ فرآٍردُّای ًفتی ضاّذ کاّص ارزش هعاهالت ترای خرداد هاُ
سال  4961تَدین ،کِ سْن گرٍُ هعاهالتی فَالد کِ تیطتریي ارزش هعاهالت را در ریٌگ صٌعتی ترای ایي هاُ
دراختیار داضت ،تا  12درصذ تیص تمیِ گرٍُّای هعاهالتی ریٌگ صٌعتی تَد .الزم تِ رکر است کِ افسایص 32
درصذی ارزش هعاهالت گرٍُ هعاهالتی آلَهیٌیَم در خرداد هاُ  4961تسیار لاتل تَجِ هیتاضذ.
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گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت خرداد هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
جذٍل زیر ًطاى دٌّذُی ارزش هعاهالت گرٍُّای هعاهالتی ریٌگ صٌعتی هیتاضذ.
گرٍُ هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

اردیبْشت94

خرداد94

تغییر

آلَهیٌیَم

853,433,070

1,407,880,390

65

رٍی

4,680,000

4,680,000

0

سٌگ آّي

182,785,600

180,680,400

-1

طال

0

38,380,760

-

فَالد

9,402,736,642

7,055,505,666

-25

کک

3,530,000

4,540,000

29

هس

2,330,013,950

2,398,964,310

3

کٌساًترُ

69,925,422

57,939,768

-17

کٌساًترُ هَلیثذى

66,867,640

121,964,120

82

بررسی ٍضعیت ریٌگ کشاٍرزی
تا ٍجَد کاّص ارزش هعاهالت در ریٌگّای پترٍضیوی ٍ فرآٍردُّای ًفتی ٍ صٌعتی ،ریٌگ کطاٍرزی ّواًٌذ
سِ هاُ لثل ّوچٌاى تِ رًٍذ صعَدی ارزش هعاهالتص اداهِ داد ،تِ ًحَی کِ در ایي هاُ تا  431.19درصذ
افسایص تِ عذد ّ 1،293،111،161سار ریال رسیذ .تِ غیر از دٍ گرٍُ هعاهالتی داًِّای رٍغٌی ٍ ًخَد کِ در
ایي هاُ هعاهلِای ترایطاى تِ ثثت ًرسیذً ٍ ،یس گرٍُ هعاهالتی جَ کِ  14درصذ کاّص را ًسثت تِ هاُ لثل
تجرتِ کرد ،در تمیِی گرٍُّای هعاهالتی در ایي هاُ ضاّذ افسایص ارزش هعاهالت تَدین ،کِ ایي افسایص در
چْار گرٍُ هعاهالتی ضکر ،کٌجالِّا ،ترًج ٍ ررت تسیار چطوگیر هیتاضذ.

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی
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گسارش تحلیلی از ٍضعیت هعاهالت خرداد هاُ  4931در بَرس کاالی ایراى
ارزش هعاهالت هحصَالت ریٌگ کطاٍرزی تِ تفکیک در جذٍل زیر ًوایص دادُ ضذُ است.
ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

اردیبْشت94

خرداد94

تغییر

ترًج

150,267,500

702,194,550

367

جَ

3,428,600

2,505,400

-27

داًِ ّای رٍغٌی

14,600,000

0

-100

ررت

584,878,850

1,485,020,800

154

ضکر

3,727,500

332,729,440

8826

کٌجالِ ّا

1,247,500

8,105,300

550

گٌذم

0

5,865,000

-

ًخَد

202,488,870

0

-100

گرٍُ هعاهالتی

بررسی ٍضعیت هعاهالت آتی سکِ
تررسیّا ًطاى هیدّذ کِ تِ دلیل کاّص ًرخ دالر در تازارّای داخلی ٍ ّوچٌیي لیوت اًس در تازارّای
جْاًی در خرداد هاُ  4961کِ تاعث کاّص لیوت سکِ ًمذی در تازار گردیذ ،ارزش هعاهالت آتی سکِ ًیس
ّوسَ تا هؤلفِّای فَق کاّص 11درصذی را تجریِ کرد.
در جذٍل زیر هیتَاى ارزش هعاهالت سررسیذّای هختلف آتی سکِ را هطاّذُ کرد.
ًواد هعاهالتی

ارزش هعاهالت (ّسار ریال)

درصد

اردیبْشت94

خرداد94

تغییر

GCOR94

153,533,150

0

-100

GCTR94

191,611,400

182,837,900

-5

GCSH94

383,159,200

284,197,900

-26

GCAB94

3,922,351,650

927,591,100

-76

GCDY95

1,695,210,850

3,683,376,300

-

جوع کل
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5,078,003,200 6,345,866,250

-20

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

ارزش هعاهالت (ریال)

درصد تغییر

اردیبْشت94

خرداد94

آیسٍریسایکل

134,042,860,000

59,310,240,000

-56

آیسٍفیذ

4,649,200,000

5,298,400,000

14

ترش سٌگیي

11,781,000,000

13,476,344,000

14

پرٍپاى

1,851,750,000

0

-100

پٌتاى

0

1,343,672,000

-

حالل ّا

488,396,834,800

46,453,534,000

-90

حالل ّیذرٍکرتي سٌگسي غیر هَتَری

5,269,300,000

0

-100

سَخت کَرُ سثک

6,845,184,000

2,376,000,000

-65

لطراى

24,300,000,000

17,782,000,000

-27

گاز پرٍپاى صٌعتی

0

127,040,000

-

گاز هایع

28,985,895,000

82,062,170,000

183

گاز هایع خام

988,895,600

3,139,097,700

217

گاز هایع صٌعتی

9,202,300,000

7,729,900,000

-16

هتاًَل

149,600,850,000

127,115,178,000

-15

هیعاًات گازی

19,441,201,360

24,701,122,740

27

181,713,000,000 2,650,830,595,000

-93

ًفتای سثک
ًفتای سٌگیي

55,664,000,000

0

-100

ًیترٍشى هایع

858,000,000

2,046,000,000

138

ّگساى

6,050,000,000

6,050,000,000

0

ّیذرٍکرتي سثک

2,285,833,250

7,300,000,000

219

جوع کل

تْیِ کٌٌدٍُ :احد هعاهالت کاالیی ٍ اًرشی

588,023,698,440 3,601,043,699,010

-84

5

