شرکت کارگساری باوک سپٍ

گسارش تحلیلی از يضعیت معامالت فريردیه ماٌ  4931در بًرس کاالی ایران
دس اٍلیي هاُ سال  4931اسصش هعاهالت باصاس فیضیکی بَسس کاالی ایشاى با تَجِ تعطیالت ًَسٍص کاّص 11.44
دسصذی سا ًسبت بِ اسفٌذ هاُ سال  4939تجشبِ کشد ،بطَسیکِ بِ عذد  02،314،194،402سیال سسیذ.
دس اداهِ جذٍل اسصش هعاهالت کسب ضذُ بِ تفکیک سیٌگّای هعاهالتی بَسس کاالی ایشاى آٍسدُ ضذُ است.
اسصش هعاهالت (ّضاس سیال)

سیٌگ هعاهالتی

اسفٌذ93

دسصذ تغییش

فشٍسدیي94

پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی 10,337,232,922 17,226,011,558

-39.99

صٌعتی

20,246,813,587

9,775,232,956

-51.72

کطاٍسصی

744,341,500

844,070,250

13.40

جوع کل

38,217,166,645

20,956,536,128

-45.16

دس تواهی سیٌگّای هعاهالتی ،حجن عشضِّا دس فشٍسدیي هاُ سال ً 4931سبت بِ هاُ قبل کاّص یافت .کِ
البتِ ایي کاّص حجن عشضِّا ًیض باعث کاّص حجن هعاهالت دس تواهی سیٌگّای هعاهالتی باصاس فیضیکی
بَسس کاالی ایشاى بِ جض سیٌگ کطاٍسصی گشدیذ.
اطالعات تکویلی هشبَط بِ حجن عشضِّا ٍ حجن هعاهالت دس جذٍل صیش هطاّذُ هیضَد.
سیٌگ هعاهالتی

حجن هعاهلِ (تي)

حجن عشضِ (تي)
اسفٌذ93

فشٍسدیي 94دسصذ تغییش اسفٌذ93

پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی 1,369,937 2,192,209

فشٍسدیي 94دسصذ تغییش

-37.51

763,009 1,268,286

-39.84

صٌعتی

789,680 2,097,224

-62.35

540,904 1,483,380

-63.54

کطاٍسصی

574,490 1,288,155

-55.40

97,245

59.64

جوع کل

2,734,107 5,577,588

-50.98

60,915

1,401,158 2,812,581

-50.18

بررسی يضعیت ریىگ پتريشیمی ي فرآيردٌ َای وفتی
دس سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی ،بِ غیش اص دٍ گشٍُ هعاهالتی سالپسٍاکس ٍ عایقّای سطَبتی کِ بِ
تشتیب  4 ٍ 449دسصذ افضایص یافتٌذ ،دس بقیِ گشٍُّای هعاهالتی ضاّذ کاّص اسصش هعاهالت بَدین ،کِ دس
گشٍُّای هعاهالتی گَگشد با  29دسصذٍ ،کیَمباتَم  14دسصذ ٍ قیش  92دسصذ ،بیطتشیي کاّص دسصذ اسصش
هعاهالت بشای فشٍسدیي هاُ 4931دس سیٌگ هضبَس بِ ثبت سسیذ.
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شرکت کارگساری باوک سپٍ

گسارش تحلیلی از يضعیت معامالت فريردیه ماٌ  4931در بًرس کاالی ایران
جذٍل صیش اسصش هعاهالت گشٍُّای هعاهالتی سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی سا ًطاى هیدّذ.
گشٍُ هعاهالتی

اسصش هعاهالت (ّضاس سیال)

دسصذ تغییش

اسفٌذ93

فشٍسدیي94

پلیوش

7,086,552,436

4,230,519,501

-40

سالپس ٍاکس

17,700,000

37,701,000

113

ضیویایی

1,188,617,898

747,856,927

-37

عایق سطَبتی

27,710,607

27,876,790

1

قیش

5,255,589,367

3,238,202,664

-38

گاصّا ٍ خَساکْا

3,335,000

2,610,000

-22

گَگشد

78,983,450

13,512,400

-83

لَبکات

1,087,954,400

817,694,000

-25

ٍکیَم باتَم

2,479,568,400

1,221,259,640

-51

بررسی يضعیت ریىگ صىعتی
دس سیٌگ صٌعتی ًیض ّواًٌذ سیٌگ پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُّای ًفتی ضاّذ کاّص اسصش هعاهالت بشای فشٍسدیي
هاُ سال  4931بَدین ،بطَسیکِ تٌْا دٍ گشٍُ هعاهالتی یعٌی گشٍُّای هعاهالتی کٌساًتشُ ٍ کک اسصش
هعاهالتطاى بِ تشتیب  3 ٍ 449دسصذ افضایص یافت ٍ ،دس بقیِی گشٍُّای هعاهالتی اسصش هعاهالت کاّص
یافت ،کِ ایي کاّص دس گشٍُّای هعاهالتی آلَهیٌیَم ٍ فَالد بسیاس تاثیشگزاس بشای سیٌگ صٌعتی بَد .الصم بِ
رکش است کِ بشای گشٍُ هعاهالتی سٌگ آّي دس فشٍسدیي هاُ  4931هعاهلِای بِ ثبت ًشسیذ.
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گسارش تحلیلی از يضعیت معامالت فريردیه ماٌ  4931در بًرس کاالی ایران
جذٍل صیش ًطاى دٌّذُی اسصش هعاهالت گشٍُّای هعاهالتی سیٌگ صٌعتی هیباضذ.
گشٍُ هعاهالتی

اسصش هعاهالت (ّضاس سیال)

دسصذ تغییش

اسفٌذ93

فشٍسدیي94

آلَهیٌیَم

1,596,854,080

101,983,640

-94

سٍی

4,740,000

4,560,000

-4

سٌگ آّي

339,032,875

0

-100

طال

22,517,900

9,580,796

-57

فَالد

7,976,950,766 15,771,557,730

-49

کک

9,180,000

9,980,000

9

هس

2,400,773,680

1,523,653,660

-37

کٌساًتشُ

35,722,812

93,810,444

163

کٌساًتشُ هَلیبذى

66,434,510

54,713,650

-18

بررسی يضعیت ریىگ کشايرزی
با ٍجَد تعطیالت ًَسٍص دس اٍلیي هاُ سال  ٍ 4931کاّص اسصش هعاهالت سیٌگّای صٌعتی ٍ پتشٍضیوی ٍ
فشآسٍدُّای ًفتی ،سیٌگ کطاٍسصی ّوچٌاى بِ سًٍذ صعَدی اسصش هعاهالتص اداهِ داد ،بِ ًحَی کِ دس ایي هاُ
با  49.1دسصذ افضایص بِ عذد  211،272،012سیال سسیذ .گشٍُّای هعاهالتی رستً ،خَد ٍ داًِّای سٍغٌی بِ
تشتیب بیطتشیي تاثیش سا دس ایي افضایص اسصش هعاهالت داضتٌذ.
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شرکت کارگساری باوک سپٍ

گسارش تحلیلی از يضعیت معامالت فريردیه ماٌ  4931در بًرس کاالی ایران
اسصش هعاهالت هحصَالت سیٌگ کطاٍسصی بِ تفکیک دس جذٍل صیش ًوایص دادُ ضذُ است.
گشٍُ هعاهالتی

اسصش هعاهالت (ّضاس سیال)

دسصذ تغییش

اسفٌذ93

فشٍسدیي94

بشًج

115,060,000

0

-100

جَ

2,288,700

4,777,300

109

داًِ ّای سٍغٌی

0

7,664,900

-

رست

422,644,100

624,045,300

48

ضکش

4,780,000

0

-100

کٌجالِ ّا

7,393,700

282,750

-96

گٌذم

5,775,000

0

-100

هشغ هٌجوذ

151,900,000

0

-100

ًخَد

34,500,000

207,300,000

501

بررسی يضعیت معامالت آتی سکٍ
بشسسیّا ًطاى هیدّذ کِ بِ دلیل عذم ًَساى ًشخ دالس دس باصاسّای داخلی ٍ ّوچٌیي قیوت اًس دس باصاسّای
جْاًی دس فشٍسدیي هاُ  ،4931اسصش هعاهالت آتی سکِ دس هاُ هضبَس  43دسصذ کاّص یافت.
دس جذٍل صیش هیتَاى اسصش هعاهالت سشسسیذّای هختلف آتی سکِ سا هطاّذُ کشد.
ًواد هعاهالتی

اسصش هعاهالت (ّضاس سیال)

دسصذ تغییش

اسفٌذ93

فشٍسدیي94

GCES93

260,195,500

0

-100

GCOR93

438,806,650

566,019,500

29

GCTR93

1,098,366,500

354,572,300

-68

GCSH94

8,153,727,850

1,424,926,750

-83

GCAB94

10,363,517,000 5,702,349,900

82

جوع کل

12,709,035,550 15,653,446,400

-19

تُیٍ کىىدٌ :ياحد معامالت کاالیی ي اورشی

4

شرکت کارگساری باوک سپٍ

گسارش تحلیلی از يضعیت معامالت فريردیه ماٌ  4931در بًرس کاالی ایران
يضعیت معامالت بًرس اورشی در یک وگاٌ
ًام هحصَل

اسصش هعاهالت (سیال)

دسصذ تغییش

اسفٌذ93

فشٍسدیي94

آیضٍسیسایکل

105,461,180,000

70,055,520,000

-34

آیضٍفیذ

0

7,737,120,000

-

بشش سٌگیي

9,301,160,000

4,941,389,000

-47

بٌضٍل

2,800,000,000

0

-100

پشٍپاى

1,307,600,000

0

-100

حالل ّا

97,043,106,000

350,773,728,000

261

حالل ّیذسٍکشبي سٌگسي غیش هَتَسی

1,364,130,000

0

-100

سَخت کَسُ سبک

0

2,047,680,000

-

قطشاى

18,000,000,000

16,200,000,000

-10

گاص بَتاى صٌعتی

313,120,000

1,153,040,000

-

گاص پشٍپاى صٌعتی

144,660,000

308,800,000

113

گاص هایع

36,907,797,000

0

-100

گاص هایع صٌعتی

24,397,710,000

4,298,960,000

-82

هتاًَل

115,507,698,000

71,234,822,000

-38

هیعاًات گاصی

0

424,052,900

-

ًفتای سبک

134,793,000,000

217,028,945,400

61

ًفتای سٌگیي

0

322,000,000

-

ًیتشٍطى هایع

325,000,000

264,000,000

-19

ّگضاى

3,960,000,000

7,260,000,000

83

ّیذسٍکشبي سٌگیي

1,594,560,000

0

-100

ّیذسٍکشبي سبک

0

1,460,000,000

-

جوع کل

553,220,721,000

755,510,057,300

37
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