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 بورس کاال

حدود  معامالت بورس کاال را تشکیل می دهند و درصد ارزش 7 کشاورزیرینگ مشاهده می کنید  همانطور که در نمودار های زیر

درصد حجم معامالت نیز در اختیار این رینگ می باشد: 14  

 

 

 رینگ کشاورزی

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

رتبه دوم می باشد. قابل ذکر است که دو شرکت اول در این در  درصد بازار  10با در اختیار داشتن حدود  بازرگانی توسعه نیشکر

  صد بازار را در اختیار دارند:در 90رینگ حدود 
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ارزش معاملهعرضه کنندهرتبه
درصد هر عرضه کننده 

از ارزش کل معامالت

درصد ارزش تجمعی 

معامالت عرضه کنندگان

%79.9%22,581,940,22679.9مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران1

%90.1%2,864,033,70010.1بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی2

%94.9%1,360,421,6484.8سهامی پشتیبانی امور دام کشور3

%98.0%883,325,0503.1کشت وصنعت کارون4

%98.9%253,660,0000.9گسترش و توسعه صنایع بهپرور5

%99.2%71,626,0000.3نهاده های دامی جاهد7

%99.3%33,914,2890.1شرکت پیگیر8

%99.4%24,572,3000.1توسعه تجارت سیب سرخ9

%99.4%16,983,9000.1آرتا جوجه سبالن10

%99.5%15,323,3500.1شرکت قند هگمتان11

%100%148,531,4440.5فرآورده های غذائی وقندپیرانشهر12
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شرکت ده است که شکر سفید که تنها محصول رینگ کشاورزی معامله می شوند آورده ش کلیه محصوالتی که دردر جدول زیر 

 بازرگانی توسعه نیشکر می باشد در رتبه دوم این رتبه بندی که بر اساس ارزش معامالت است قرار دارد:

 

است.درصد تولید شده  توسط هر توزیع کرده  96شرکت بازرگانی توسعه نیشکر محصول تولید شده چهار تولید کننده را در سال 

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

 

 

ارزش معاملهمحصولرتبه
درصد هر یک از 

محصوالت از کل عرضه ها

%13,853,242,40049.0گندم خوراکی1

%6,540,188,65023.1شکر سفید2

%1,956,364,7006.9گندم دورم3

%1,048,401,7003.7روغن خام سویا4

%912,622,1003.2روغن خام آفتابگردان5

%850,805,0003.0شکر خام6

%591,915,2052.1جو دامی )ماده33(7

%446,238,5001.6سبد گندم دورم8

%352,378,9881.2جو دامی9

%326,439,9551.2ذرت دانه ای )ماده 33(10

%311,490,0001.1روغن پالم11

%258,233,5760.9گندم خوراکی )ماده 33(12

%245,815,0000.9مرغ منجمد رنج 132

%560,196,1332.0سایر14-25
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 متوسط قیمت معامله هر تولید کننده نیز به شرح زیر می باشد:

 

 است:ذکر شده  کنندگان شکر سفید عرضهدر نمودار زیر به طور کلی دیگر 
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 :می پردازیم شکرسفید دیگر عرضه کننده هایزیر به بررسی دقیق تر شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و  جداولدر 

 ارائه شده است:ه می کنند با توجه به ارزش معامالت آنها رضدر جدول زیر رتبه بندی ای از شرکت هایی که شکر سفید ع

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 شرکت هایی که شکر سفید عرضمیزان عرضه و میزان رقابت در جدول زیر  

 

ارزش معاملهعرضه کنندهرتبه

سهم هر یک از 

عرضه کننده ها از 

عرضه شکر سفید

ارزش تجمعی 

شرکت های عرضه 

کننده شکر سفید

2,864,033,700%2,864,033,70044بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی1

5,592,368,950%2,728,335,25042مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران2

6,475,694,000%883,325,05014کشت وصنعت کارون3

6,491,017,350%15,323,3500.2شرکت قند هگمتان4

6,504,786,350%13,769,0000.2فرآورده های غذائی وقندپیرانشهر5

6,517,431,550%12,645,2000.2قند پانیذ فام6

6,528,697,050%11,265,5000.2شرکت کشت و صنعت جوین7

6,538,888,650%10,191,6000.2شرکت قند اصفهان8

6,540,188,650%1,300,0000.0خبرگان تجارت پارس9

6,540,188,650%00.0شهد10

6,540,188,650%00.0کشت و صنعت و دامپروری مغان11

حجم معاملهحجم عرضهعرضه کننده
نسبت حجم معامله 

به حجم عرضه

%407003472585کشت وصنعت کارون

%15102511330075بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی

%26712510825041مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

رقابت شدهتعداد عرضهشرکت های عرضه کننده شکر سفید

358109بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی

8666کشت وصنعت کارون

175520مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

33شرکت قند اصفهان

22شرکت قند هگمتان

11قند پانیذ فام

580شرکت کشت و صنعت جوین

430فرآورده های غذائی وقندپیرانشهر

260کشت و صنعت و دامپروری مغان

250خبرگان تجارت پارس

10شهد
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صورت جزئی تر به مقایسه این دو  بهبازرگانی توسعه نیشکر شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشد  از آنجا که اصلی ترین رقیب

 شرکت می پردازیم:

 مقایسه حجم معامالت ماهانه

زیادی بوده است و در ماه  تغییراتدارای  96و شرکت در سال همانطور که در نمودار زیر مشخص است حجم معامالت ماهانه این د

 :های آذر ، دی و بهمن هیچ کدام از دو شرکت معامله ای را انجام نداده اند

 

 

 مقایسه حجم عرضه ماهانه

بوده اما در نمودار زیر همانطور که مشخص  تغییراتیدو شرکت دارای حجم معامالت همانطور  که در نمودار باال مشاهده کردید 

 است در اغلب ماه های سال حجم عرضه بازرگانی دولتی ایران بیشتر از شرکت بازرگانی توسعه نیشکر می باشد:
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 میزان رشد

 می پردازیم: 9۵نسبت به سال  96رشد قیمت ، رشد حجم معامله و رشد حجم عرضه این محصول در سال  در انتها به بررسی

 ذکر شده است:از این رشد به همراه سهم بازرگانی توسعه نیشکر  9۵نسبت به سال  96در سال میزان رشد شکر سفید در جدول زیر 

 

 

 

 

 

 

 حسام معصومی-واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا

میزان رشد شکرسفید در 

سال 96 نسبت به سال 95

میزان رشد شکرسفید 

بازرگانی توسعه نیشکر در 

سال 96 نسبت به سال 95

سهم بازرگانی توسعه 

نیشکر از میزان رشد

%1,198,859,725774,302,75065ارزش معامالت شکر سفید

%56,72536,35064حجم عرضه شکرسفید

%46,81530,42565حجم معامله شکر سفید


