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 بورس کاال

تاالر فراوده بعد از  کل معامالت ارزش درصد 6در اختیار داشتن  ارینگ کشاورزی بزیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

به اول این تقسیم درصد ارزش معامالت بازار در رت 36با در اختیار داشتن  پتروشیمیدارد و تاالر  قرارچهارم در رتبه های نفتی 

این تقسیم بندی حضور  پنجمارزش معامالت بازار در رتبه کل دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از  حضوربندی 

 ریال می باشد.میلیون  87،005،532 معامالت کل ارزش دارد.

 

معامالت کل بعد از تاالر  حجم درصد  12رینگ کشاورزی با در اختیار داشتن زیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

معامالت بازار در رتبه اول این  حجمدرصد  43با در اختیار داشتن  فراورده های نفتیدر رتبه چهارم قرار دارد و تاالر  پتروشیمی

معامالت بازار در رتبه پنجم این تقسیم بندی  حجمدرصد از کل  یکتقسیم بندی حضور دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها 

 .می باشد تن 3،452،889کل معامالت  حجمحضور دارد. 
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 رینگ کشاورزی

شرکت مادر تخصصی در جدول زیر کلیه عرضه کننده های رینگ کشاورزی بر حسب ارزش معامالت رتبه بندی شده است که 

 درصد ارزش معامالت بازار در رتبه اول قرار دارد. 86بازرگانی دولتی ایران با در اختیار داشتن حدود 

 

شرکت مادر در بازار عرضه شده اند به همراه سهم  1397فروردین و اردیبهشت ماه سال در جدول زیر کلیه محصوالتی که در 

شرکت مادر همانطور که مشخص است در چهار محصولی که  نشان داده شده استاز آن محصوالت  تخصصی بازرگانی دولتی ایران

درصد بازار را در  95عرضه می کند فقط در محصول شکر صد در صد بازار را در اختیار ندارد و فقط  تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 اختیار دارد.

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 

ارزش معامالتعرضه کنندهردیف
درصد هر عرضه کننده 

از ارزش کل معامالت

درصد ارزش تجمعی 

معامالت عرضه کنندگان

%86%4,413,718,00086مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران1

%93%384,900,2507سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران2

%97%222,950,2604پترو تابان نوین فراز3

%99%80,600,0002اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران4

%99.3%15,651,5000.3بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی5

%99.4%6,805,0000.1شرکت قند اصفهان6

%100%29,170,2501سایر7

ارزش معامالتمحصوالتردیف

نسبت ارزش معامالت شرکت 

بازرگانی دولتی ایران از 

ارزش معامالت کل محصول

%3,161,014,500100گندم1

%646,093,00095شکر2

%639,103,500100روغن3

%384,900,2500زعفران4

%227,150,2600جو5

%80,600,0000خرما6

%12,133,7500مرغ و جوجه7

%2,800,000100دانه های روغنی8
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ه به همرا 97را در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 :مشاهده می کنید 96مقایسه صورت گرفته با سال 

 
 آورده شده است به همراه ارزش معامالت گندم خوراکی  معامله شده جهت صادرات آرد و مشتقات آن 96ارزش معامالت سال *

فروردین و اردیبهشت را در طی ماه های  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانمعامله  حجم حجم عرضه و در نمودار زیر

 :مشاهده می کنید. 96و مقایسه آن با سال  97سال 

 
 گندم خوراکی  معامله شده جهت صادرات آرد و مشتقات آن آورده شده استو حجم عرضه معامالت  حجمبه همراه  96سال  و حجم عرضه معامالت حجم*
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عرضه کرده به  1397سال فروردین و اردیبهشت در نمودار زیر کلیه محصوالتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در 

با ارزش معامالت طور که مشاهده می کنید گندم خوراکی مهم ترین محصول شرکت  همان.نشان داده شده استتفکیک 

 در رتبه دوم قرار دارد: سویاروغن خام اشد و ب میهزار ریال  2،491،282،500

 

 

 

به همراه کرده عرضه  97سال  فروردین و اردیبهشت در نمودار زیر محصوالتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در

بیشترین میزان رقابت متعلق به گندم  همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید.نشان داده شده استبه تفکیک  تعداد رقابت

 : خوراکی می باشد

 

 

 

تعداد رقابتتعداد عرضهمحصوالت

278122گندم خوراکی

302روغن خام سویا

310شکر خام

50سبد گندم دورم

360گندم دورم

380شکر سفید

341روغن خام کلزا

1630کلزا
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 محصوالت

به چهار دسته تقسیم می شوند که تقسیمات هر کدام مختصرا  عرضه های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به طور کلی

 :نشان داده شده استدر نمودار های زیر 

 

 گندم

فروردین و  در بخش گندم را در طی ماه های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراندر نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت 

 :مشاهده می کنید.  97و  96اردیبهشت سال های 

 
 به همراه ارزش معامالت گندم خوراکی  معامله شده جهت صادرات آرد و مشتقات آن آورده شده است 96ارزش معامالت سال *
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در بخش گندم را در طی ماه های فروردین و  کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 

در بخش گندم را در طی ماه های فروردین و  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عرضه هایکل  حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 
 به همراه حجم معامالت و حجم عرضه گندم خوراکی  معامله شده جهت صادرات آرد و مشتقات آن آورده شده است 96حجم معامالت و حجم عرضه سال *
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. شده اندمختلف را مشاهده می کنید که بر حسب ارزش معامالت طبقه بندی های  محلتحویل گندم در  محلدر جدول زیر 

زار رتبه اول را درصد ارزش معامالت با 14با در اختیار داشتن حدود  کردستاناستان  مشاهده می کنیدزیر  جدولهمانطور که در 

 در اختیار دارد:

 

میانگین وزنی قیمت ، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانبا توجه به اهمیت عرضه گندم و به خصوص گندم خوراکی برای 

 در نمودار زیر مقایسه شده است: 97و  96محصول در فروردین و اردیبهشت ماه سال این 

 
 ارزش معامالت گندم خوراکی  معامله شده جهت صادرات آرد و مشتقات آن آورده شده استبا حذف  96سال  میانگین قیمتی*

حجم معاملهحجم عرضهارزش معامالتمحل تحویلردیف

نسبت ارزش 

معامالت هر محل به 

ارزش کل معامالت

%454,529,200544004990014کردستان1

%388,059,300528004240012همدان2

%375,200,000400004000012انبار عرضه کننده3

%366,968,000598004020012کرمانشاه4

%292,111,20036600314009فارس5

%260,615,60032500285008آذربایجان غربی6

%189,025,20027500209006زنجان7

%135,240,50027000145004خوزستان8

%134,454,40040000144004ایالم9

%114,617,20035700127004مرکزی10

%106,473,10013300117003خراسان رضوی11

%101,252,80011000110003قزوین12

%92,342,40019800102003لرستان13

%37,462,500400040001اردبیل14

%33,844,000420037001آذربایجان شرقی15

%30,829,600440034001خراسان شمالی16

%22,610,500250025001اصفهان17

%16,314,500230018001یزد18

%9,064,500100010000سمنان19

%06200000کرمان20
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 روغن

را در طی ماه های فروردین و  روغندر بخش  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 

 

 

را در طی ماه های فروردین و  روغندر بخش  کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 
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را در طی ماه های فروردین و  روغندر بخش  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عرضه هایکل  حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 

 

 شکر

را در طی ماه های فروردین و  در بخش شکر در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 
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در بخش شکر را در طی ماه های فروردین و  کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 

در بخش شکر را در طی ماه های فروردین و  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عرضه هایکل  حجمدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید.:  97و  96اردیبهشت سال های 

 

 

تنها عرضه کننده آن در بورس کاال نیست عرضه می کند و  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراناز آنجا که تنها محصولی که 

 :رسم شده استیر جهت برسی بیشتر ز ر، نمودا شکر سفید است
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با در اختیار  بازرگانی دولتی. همانطور که میبینید شده است بیاندر نمودار زیر عرضه کنندگان عمده شکر سفید در بورس کاال 

 توسعه نیشکربازرگانی شرکت د و رقیب اصلی شکر سفید را دارا می باش حجم معاملهدر درصد بازار بیشترین سهم  80حدود داشتن 

 می باشد:

 

 دانه های روغنی

و صد در صد این بازار در اختیار این ماه معامله شده است  در اردیبهشت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران کلزاکل میزان 

 هزار ریال می باشد.2800000ارزش معامله آن .و شرکت می باشد


