
 

آشنا سهم کارگزاری شرکت  

معامالت رینگ داخلی شرکت بورس کاالی ایراندر  وضعیت شرکت پتروشیمی خراسان بررسی  

 واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا

 تهیه کننده:حسام معصومی

 

، ساختمان سهم آشنا 27سعادت آباد ، باالتر از میدان کاج ، کوچه هشتم)شهید یعقوبی( ، پالک آدرس:  

       22361198 دورنگار :      22148762تلفن :       19986-17486کدپستی :   

 31/2/97تا 96 /1/1تاریخ مورد بررسی از تاریخ 

 بر گزارش این در شده آورده معامالت ارزش ارقام تمامی

 باشد                                                                                                     می تن اساس بر ها حجم تمامی و ریال هزار مبنای

 



 

 

 

 مقدمه

 

 

 معامله مورد مشخص هایی روش با معینی کاالهای منظم طور به آن در که است یافته سازمان و متشكل بازاری کاال بورس

 .نمایند می عرضه خریداران به را خود کاالهای کنندگان،عرضه از زیادی تعداد بازار این در معموال.  گیرندمی قرار

 ازنظام نوع چندین عمال بازارها، گسترش با اما دارد؛ وجود کاال بورس برای متعددی هایبندیطبقه تئوری نظر از هرچند

 کنار در را کاالیی هایبورس معمول طور به. است گرفته قرار متمرکز تشكل یك قالب در کاال بورس اقتصادی های

 در... و برنج گندم، پنبه، فلزات، مانند نشده فرآوری و خام کاالهای که است رسم. کنندمی تعریف بهادار اوراق هایبورس

 .شوند می ستد و داد کاال بورس

 تولیدکنندگان. است تولیدی واحد یك عملیات فرآیند از بخش مهمترین رفع برای بخشی نوید آهنگ ، کاال بورس ایجاد

 قراردادهای فروش و خرید با و شوند ایمن قیمت نوسانات برابر در ، بورس در ستد و داد ابزارهای از استفاده با توانند می

 قیمتهای از بیشتری خاطر اطمینان با روش همین با توانند می نیز بازرگانان. دهند پوشش را قیمت ریسك آتی، و سلف

 .نمایند گیریتصمیم موردنظرشان محصوالت واردات و صادرات برای آتی

 بازاربرعهده در مهمی بسیار نقش نمایند، می دریافت خود اولیه مواد عنوان به را کاال بورس در شده عرضه مواد که صنایعی

 با و شوند ایمن قیمتها نوسان از ناشی خطرات از دارند تمایل خود، تولید ریزی برنامه برای نیز صنایع این طبیعتا. دارند

 .بپردازند اقتصادی تولید به شده، تمام قیمت از مطمئن برآوردی
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 بورس کاال

که در دو نمودار زیر هم از نظر ارزش  تقسیم بندی شده است بخشدر تقسیم بندی صورت گرفته شرکت بورس کاالی ایران به چهار 

تاالر زیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان. مورد بررسی قرار گرفته است صورت گرفته معامالت و هم از نظر حجم معامالت

شرکت بورس کاالی  بیشترین ارزش معامالت را در معامالت ارزش درصد 47در اختیار داشتن  اب یپتروشیمی و فراورده های نفت

درصد ارزش معامالت بازار  44و تاالر صنعتی با در اختیار داشتن  و رتبه اول این تقسیم بندی را در اختیار دارد دارد ایران در اختیار

 چهارمارزش معامالت بازار در رتبه کل دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از  حضوراین تقسیم بندی  دومبه در رت

 ریال می باشد. میلیون 545،910،755 معامالت کل ارزش این تقسیم بندی حضور دارد.

 

 معامالت حجم درصد  50با در اختیار داشتن تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی زیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

 دوممعامالت بازار در رتبه  حجمدرصد  34قرار دارد و تاالر صنعتی با در اختیار داشتن  اولکل در رتبه  شرکت بورس کاالی ایران

این تقسیم  چهارممعامالت بازار در رتبه  حجمدرصد از کل  یكاین تقسیم بندی حضور دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها 

 .می باشد تن 24،459،038کل معامالت  حجمبندی حضور دارد. 
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 تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی

حجم  در نمودار های زیر هم از نظرعرضه می کند که  ی ایرانبورس کاالشرکت پتروشیمی خراسان در مجموع پنج محصول در 

 :مورد بررسی قرار گرفته استحجم عرضه هم معامالت و 

در پتروشیمی  حجم محصوالت معامله شده درصد 36اوره پریل با در اختیار داشتن حدود زیر مشاهده می کنید همانطور که در نمودار 

درصد از کل  37 و همچنین در محصوالت عرضه شده نیز با در اختیار داشتن حدوددر محصوالت  حجم معاملهبیشترین  خراسان

 را در اختیار دارد. حجم عرضهبیشترین پتروشیمی خراسان محصوالت 

 

 شده است: رسمبرای بررسی دقیق تر حجم معامالت ، ارزش معامالت و حجم عرضه ها جدول زیر 

 

 مشابه تولید می کنند می پردازیم: ی که محصوالتیپتروشیمی هاسایر و  پتروشیمی خراسان حال به بررسی تك تك محصوالت

 کریستال مالمین

 کریستال مالمین در بورس کاال عرضه می کنند محصول خراسان و پتروشیمی ارومیه تنها پتروشیمی هایی هستند که پتروشیمی

 و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

ارزش معامالتحجم عرضهحجم معامالتمحصوالت

1019513150561,347,535کریستال مالمین

2409054500238,837,200اوره پریل

1620055500142,547,960آمونیاک )مایع(

1696023100130,970,190اوره صنعتی

681026616,620آمونیاک )گاز(
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کریستال مالمین در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کاال نشان داده شده معامله در جدول زیر میانگین قیمت 

 است:

 

 می باشد 97تا انتهای اردیبهشت ماه سال  96میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال *

 اوره پریل

در بورس کاال عرضه می کنند و نسبت  اوره پریلمحصول تنها پتروشیمی هایی هستند که  شیرازپتروشیمی خراسان و پتروشیمی 

 حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

 در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کاال نشان داده شده است: اوره پریل معامله در جدول زیر میانگین قیمت

 
 می باشد 97تا انتهای اردیبهشت ماه سال  96ابتدای سال میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی *

 آمونیاک مایع

در بورس  آمونیاک مایعمحصول پتروشیمی هایی هستند که و صنایع پتروشیمی کرمانشاه  شیرازپتروشیمی  ،پتروشیمی خراسان 

 ت:کاال عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده اس

 

میانگین قیمت)ریال/کیلو(عرضه کننده

65,719پتروشیمی ارومیه

55,061پتروشیمی خراسان

میانگین قیمت)ریال/کیلو(عرضه کننده

9914پتروشیمی خراسان

9898پتروشیمی شیراز
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 پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کاال نشان داده شده است: سهدر  معامله آمونیاک مایعدر جدول زیر میانگین قیمت 

 
 می باشد 97تا انتهای اردیبهشت ماه سال  96میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال *

 اوره صنعتی

در بورس کاال عرضه می کنند و  اوره صنعتی محصول پتروشیمی هایی هستند که تنهاشیراز پتروشیمی  ،پتروشیمی خراسان 

 نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

 پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کاال نشان داده شده است: دودر  اوره صنعتیمعامله در جدول زیر میانگین قیمت 

 
 می باشد 97تا انتهای اردیبهشت ماه سال  96قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال  میانگین*

 آمونیاک گاز

در بورس کاال عرضه  اوره صنعتیپتروشیمی هایی هستند که شیراز و صنایع پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی  ،پتروشیمی خراسان 

 می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

میانگین قیمت)ریال/کیلو(عرضه کننده

8799پتروشیمی خراسان

8761پتروشیمی شیراز

8323صنایع پتروشیمی کرمانشاه

میانگین قیمت)ریال/کیلو(عرضه کننده

7722پتروشیمی خراسان

7565پتروشیمی شیراز
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 پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کاال نشان داده شده است: دودر  آمونیاک گازمعامله در جدول زیر میانگین قیمت 

 
 می باشد 97تا انتهای اردیبهشت ماه سال  96میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال *

 

 حسام معصومی-واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا 

 

میانگین قیمت)ریال/کیلو(عرضه کننده

9015پتروشیمی خراسان

8640پتروشیمی شیراز


