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بورس کاال
در تقسیم بندی صورت گرفته شرکت بورس کاالی ایران به چهار بخش بر اساس رینگ های مختلف معامالتی تقسیم بندی شده
است که در دو نمودار زیر هم از نظر ارزش معامالت و هم از نظر حجم معامالت مورد بررسی قرار گرفته است:
همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی با در اختیار داشتن  54درصد ارزش معامالت
دارای بیشترین ارزش معامالت در شرکت بورس کاالی ایران است و تاالر صنعتی با داشتن  39درصد ارزش معامالت بازار در رتبه
دوم این تقسیم بندی و تاالر فرعی با تنها دو درصد از کل ارزش معامالت بازار در رتبه چهارم این تقسیم بندی حضور دارد .ارزش
کل معامالت در فروردین و اردیبهشت ماه سال  97به میزان  93،730،271میلیون ریال می باشد.

حال به بررسی حجم معامالت رینگ های مختلف در شرکت بورس کاالی ایران می پردازیم .تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی با
در اختیار داشتن  59درصد حجم معامالت دارای بیشترین حجم معامالت است و تاالر صنعتی با دارا بودن  29درصد حجم معامالت
بازار در رتبه دوم این تقسیم بندی و تاالر فرعی که حجم آن تنها یک درصد از کل حجم معامالت بازار می باشد در رتبه چهارم این
تقسیم بندی می باشد .حجم کل معامالت در فروردین و اردیبهشت ماه سال  97به میزان 3،679،451تن می باشد.
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تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی
شرکت پلیمر آریا ساسول در مجموع در دو ماهه ابتدایی سال  97سه محصول در بورس کاال عرضه کرده است که سهم حجم معامالت
و حجم عرضه هر کدام از محصوالت شرکت آریاساسول به شرح نمودار زیر می باشد:
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید پلی اتیلن سنگین فیلم با در اختیار داشتن حدود  52درصد از حجم محصوالت معامله
شده شرکت پتروشیمی آریاساسول در بورس کاال بیشترین سهم در محصوالت معامله شده شرکت را دارا می باشد و همچنین در
محصوالت عرضه شده شرکت در بورس کاال نیز با دارا بودن حدود  50درصد از کل محصوالت عرضه شده شرکت بیشترین سهم را
دارا می باشد.

برای بررسی دقیق تر حجم معامالت  ،ارزش معامالت و حجم عرضه ها جدول زیر رسم شده است:
محصوالت

حجم عرضه حجم معامله ارزش معامالت

پلی اتیلن سبک تزریقی

396

132

6,471,982

پلی اتیلن سبک فیلم

8558

6864

349,198,410

پلی اتیلن سنگین فیلم

8800

7700

426,147,326

حال به بررسی تک تک محصوالت شرکت پلیمر آریا ساسول و سایر شرکت هایی که محصوالت مشابه تولید می کنند می پردازیم:
پلی اتیلن سنگین فیلم
پتروشیمی آریاساسول و پنج پتروشیمی دیگر پتروشیمی هایی هستند که پلی اتیلن سنگین فیلم در شرکت بورس کاالی ایران
عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:
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در جدول زیر ارزش معامالت  ،حجم عرضه  ،حجم معامالت و میانگین قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم که دارای چهار گرید مختلف
می باشد و توسط شش پتروشیمی در شرکت بورس کاال عرضه می شود نشان داده شده است:
عرضه کننده

محصوالت

پتروشیمی مهر

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی ایالم

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

حجم عرضه حجم معامله ارزش معامالت میانگین قیمت(ریال/کیلوگرم)
10648

8932

504,656,207

56500

8580

8580

479,966,520

55940

8800

7700

426,147,326

55344

پلیمر کرمانشاه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

2016

2016

110,697,864

54910

پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M

216

168

8,699,880

51785

پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

3949

3949

201,138,366

50934

پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پلی اتیلن سبک فیلم
پتروشیمی آریاساسول و چهار پتروشیمی دیگر پتروشیمی هایی هستند که پلی اتیلن سبک فیلم در شرکت بورس کاالی ایران
عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در جدول زیر ارزش معامالت  ،حجم عرضه  ،حجم معامالت و میانگین قیمت پلی اتیلن سبک فیلم که دارای چهارده گرید
مختلف می باشد و توسط پنج پتروشیمی در شرکت بورس کاال عرضه می شود نشان داده شده است:
عرضه کننده

محصوالت

حجم عرضه حجم معامله ارزش معامالت میانگین قیمت(ریال/کیلوگرم)

پتروشیمی الله

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00

1892

1210

67,115,576

55,467

پتروشیمی کردستان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8

720

720

39,035,556

54,216

پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

8660

8410

448,746,990

53,359

پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D

2200

682

35,882,066

52,613

پتروشیمی کردستان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3

360

324

17,033,412

52,572

پتروشیمی الله

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00

3300

2376

122,495,824

51,555

پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

14660

12190

626,342,370

51,382

پتروشیمی کردستان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02

1584

1584

81,377,400

51,375

پتروشیمی آریا ساسول

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

8140

6578

335,203,000

50,958

پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F

2574

1100

55,982,278

50,893

پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K

726

726

35,970,198

49,546

پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H

13200

7832

387,478,520

49,474

پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ

418

286

13,995,410

48,935

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37

242

242

11,598,158

47,926

پتروشیمی الله
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پلی اتیلن سبک تزریقی
پتروشیمی آریاساسول و پتروشیمی الله پتروشیمی هایی هستند که پلی اتیلن سبک تزریقی در شرکت بورس کاالی ایران عرضه
می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در جدول زیر ارزش معامالت  ،حجم عرضه  ،حجم معامالت و میانگین قیمت پلی اتیلن سبک تزریقی که توسط دو پتروشیمی در
شرکت بورس کاال عرضه می شود نشان داده شده است:
عرضه کننده

محصول

حجم معامله

حجم عرضه

ارزش معامالت میانگین قیمت(ریال/کیلوگرم)

پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T

396

132

6,471,982

49,030

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T

1210

506

24,702,810

48,820

پتروشیمی الله
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