
آشنا سهم کارگزاری شرکت  

الی ایرانادر معامالت شرکت بورس ک آریاساسول پلیمروضعیت شرکت  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:  
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 بر گزارش این در شده آورده معامالت ارزش ارقام تمامی

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

تقسیم بندی شده  رینگ های مختلف معامالتیبر اساس  بخشدر تقسیم بندی صورت گرفته شرکت بورس کاالی ایران به چهار 

 :که در دو نمودار زیر هم از نظر ارزش معامالت و هم از نظر حجم معامالت مورد بررسی قرار گرفته است است

درصد ارزش معامالت  54تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی با در اختیار داشتن زیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

درصد ارزش معامالت بازار در رتبه  39و تاالر صنعتی با داشتن است بیشترین ارزش معامالت در شرکت بورس کاالی ایران دارای 

با تنها دو درصد از کل ارزش معامالت بازار در رتبه چهارم این تقسیم بندی حضور دارد. ارزش  دوم این تقسیم بندی و تاالر فرعی

 میلیون ریال می باشد. 93،730،271 به میزان 97در فروردین و اردیبهشت ماه سال  کل معامالت

 

با تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی  حال به بررسی حجم معامالت رینگ های مختلف در شرکت بورس کاالی ایران می پردازیم.

معامالت  حجمدرصد  29 دارا بودنو تاالر صنعتی با دارای بیشترین  حجم معامالت است معامالت  حجم درصد  59در اختیار داشتن 

این  چهارمدر رتبه می باشد معامالت بازار  حجمدرصد از کل  یکتنها  حجم آن و تاالر فرعی که بندی این تقسیم دومبازار در رتبه 

 .می باشد تن3،679،451 به میزان 97در فروردین و اردیبهشت ماه سال  کل معامالت حجم. می باشدتقسیم بندی 
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 تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی

که سهم حجم معامالت  کرده استمحصول در بورس کاال عرضه  سه 97در دو ماهه ابتدایی سال  در مجموع شرکت پلیمر آریا ساسول

 به شرح نمودار زیر می باشد:از محصوالت شرکت آریاساسول و حجم عرضه هر کدام 

معامله حجم محصوالت از  درصد 52با در اختیار داشتن حدود  پلی اتیلن سنگین فیلمزیر مشاهده می کنید همانطور که در نمودار 

ن در و همچنیشرکت را دارا می باشد  سهم در محصوالت معامله شدهبیشترین در بورس کاال  شرکت پتروشیمی آریاساسول شده

بیشترین سهم را شرکت عرضه شده ز کل محصوالت درصد ا 50 حدودنیز با دارا بودن  شرکت در بورس کاال محصوالت عرضه شده

 .دارا می باشد

 

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

 

 مشابه تولید می کنند می پردازیم: که محصوالتسایر شرکت هایی و  شرکت پلیمر آریا ساسول حال به بررسی تک تک محصوالت

 پلی اتیلن سنگین فیلم

شرکت بورس کاالی ایران در  پلی اتیلن سنگین فیلمپتروشیمی هایی هستند که  آریاساسول و پنج پتروشیمی دیگر پتروشیمی

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

 

ارزش معامالتحجم معاملهحجم عرضهمحصوالت

3961326,471,982پلی اتیلن سبک تزریقی

85586864349,198,410پلی اتیلن سبک فیلم

88007700426,147,326پلی اتیلن سنگین فیلم
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که دارای چهار گرید مختلف  پلی اتیلن سنگین فیلم ، حجم عرضه ، حجم معامالت و میانگین قیمت  ارزش معامالتدر جدول زیر 

 نشان داده شده است: عرضه می شود بورس کاال شرکت پتروشیمی در شش توسط می باشد و

 

 پلی اتیلن سبک فیلم

شرکت بورس کاالی ایران در  فیلم سبکپلی اتیلن پتروشیمی هایی هستند که  پتروشیمی دیگر چهارآریاساسول و  پتروشیمی

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

 

گرید  دهفیلم که دارای چهار سبکارزش معامالت ، حجم عرضه ، حجم معامالت و میانگین قیمت  پلی اتیلن در جدول زیر 

 نشان داده شده است: عرضه می شود بورس کاال شرکت پتروشیمی در پنج مختلف می باشد و توسط

 

میانگین قیمت)ریال/کیلوگرم(ارزش معامالتحجم معاملهحجم عرضهمحصوالتعرضه کننده

106488932504,656,20756500پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر

85808580479,966,52055940پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایالم

88007700426,147,32655344پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول

20162016110,697,86454910پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه

2161688,699,88051785پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01Mپتروشیمی لرستان

39493949201,138,36650934پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم

میانگین قیمت)ریال/کیلوگرم(ارزش معامالتحجم معاملهحجم عرضهمحصوالتعرضه کننده

1892121067,115,57655,467پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی الله

72072039,035,55654,216پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستان

86608410448,746,99053,359پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام

220068235,882,06652,613پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dپتروشیمی امیرکبیر

36032417,033,41252,572پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3پتروشیمی کردستان

33002376122,495,82451,555پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی الله

1466012190626,342,37051,382پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام

1584158481,377,40051,375پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان

81406578335,203,00050,958پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسول

2574110055,982,27850,893پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fپتروشیمی امیرکبیر

72672635,970,19849,546پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kپتروشیمی امیرکبیر

132007832387,478,52049,474پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیر

41828613,995,41048,935پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول

24224211,598,15847,926پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37پتروشیمی الله
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 پلی اتیلن سبک تزریقی

عرضه شرکت بورس کاالی ایران در  سبک تزریقیپلی اتیلن پتروشیمی هایی هستند که  اللهآریاساسول و پتروشیمی  پتروشیمی

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

 

 پتروشیمی در دو توسط که تزریقیارزش معامالت ، حجم عرضه ، حجم معامالت و میانگین قیمت  پلی اتیلن سبک در جدول زیر 

 نشان داده شده است: عرضه می شود بورس کاال شرکت

 

 

 

 

 

 

 حسام معصومی-واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا 

 

میانگین قیمت)ریال/کیلوگرم(ارزش معامالتحجم معاملهحجم عرضهمحصولعرضه کننده

3961326,471,98249,030پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی آریا ساسول

121050624,702,81048,820پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی الله


