
 

آشنا سهم کارگزاری شرکت  
در بورس کاال جانبی وصنایع نیشکر توسعه بازرگانیبررسی وضعیت شرکت   

 واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا
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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

حدود  معامالت بورس کاال را تشکیل می دهند و درصد ارزش 6 کشاورزیرینگ مشاهده می کنید  همانطور که در نمودار های زیر

درصد حجم معامالت نیز در اختیار این رینگ می باشد: 12  

 

 

 رینگ کشاورزی

 شرکت ارزش معامالت طبقه بندی شده اند که در این رتبه بندیشرکت های فعال در رینگ کشاورزی بر اساس در جدول زیر 

می باشد. قابل ذکر است که دو شرکت اول در  پنجمرتبه در  درصد بازار  کمتر از یکبا در اختیار داشتن  بازرگانی توسعه نیشکر

  صد بازار را در اختیار دارند:در 39این رینگ حدود 

 

 

 

 

 

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%29,170,2500.6سایر7
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شرکت ده است که شکر سفید که تنها محصول در رینگ کشاورزی معامله می شوند آورده شکلیه محصوالتی که در جدول زیر 

 171،393،000با ارزش معامالت  بازرگانی توسعه نیشکر می باشد در رتبه دوم این رتبه بندی که بر اساس ارزش معامالت است

 قرار دارد:هزارریال 

 

توسط هر  معامله شدهتوزیع کرده است.درصد  97شرکت بازرگانی توسعه نیشکر محصول تولید شده چهار تولید کننده را در سال 

 تولید کننده و حجم معامله آنها به شرح زیر می باشد:

 

که قیمت  96که نسبت به سال  ریال می باشد 27220به ازای هر کیلو شکر سفیدمتوسط قیمت معامله هر تولید کننده نیز 

 درصد رشد داشته است. 8بوده حدود  25200

 

 

ارزش معامالتمحصوالتردیف

نسبت ارزش معامالت هر 

محصول از ارزش معامالت کل 

رینگ کشاورزی

%2,491,282,50048گندم خوراکی1

%541,253,30011روغن خام سویا2

%474,700,0009شکر خام3

%384,900,2507.5زعفران4

%375,200,0007.3سبد گندم دورم5

%294,532,0005.7گندم دورم6

%227,150,2604.4جو دامی7

%171,393,0003.3شکر سفید8

%97,850,2001.9روغن خام کلزا9

%80,600,0001.6خرمای مضافتی10

%12,133,7500.2جوجه یک روزه گوشتی11

%2,800,0000.1کلزا12
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 است:ذکر شده بر اساس حجم معامالتشان  کنندگان شکر سفید عرضهدیگر سهم در نمودار زیر به طور کلی 

 

 :می پردازیم شکرسفید دیگر عرضه کننده هایزیر به بررسی دقیق تر شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و  جداولدر 

در محصول شکرسفید حجم شرکت دیگر که بازرگانی توسعه نیشکر و دو  حجم معامله و حجم عرضهیر شرحی از آمار در جدول ز 

 ذکر شده است: معامله باالیی دارند

 

 ذکر شده است:ه می کنند شکر سفید عرض سه شرکت برتر کهمیزان عرضه و میزان رقابت در جدول زیر  

 

 

 

 

 

 

 حسام معصومی-تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا واحد

حجم معاملهحجم عرضهعرضه کننده
نسبت حجم معامله 

به حجم عرضه

%35200500014مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

%183505753بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی

%70025036شرکت قند اصفهان

تعداد رقابتتعداد عرضهعرضه کننده

1030بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی

380مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

70شرکت قند اصفهان


