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 بورس کاال

رینگ پتروشیمی و فراورده های نفتی عمده معامالت بورس کاال را تشکیل می دهند و  انطور که در نمودار های زیر می بینیدهم

 نقش مهمی را در بورس کاال ایفا می کنند.        

 پتروشیمیرینگ 

در این بخش ارزش معامالت کلیه پتروشیمی های فعال در رینگ پتروشیمی به همراه سهم از بازار ودرصد تجمعی سهم از بازار  

آورده شده است و همچنین رتبه بندی ای از پتروشیمی ها طبق ارزش معامالت انجام شده است. همانطور که میبینیم نزدیک به 

  .شرکت می باشد 16زار در اختیار درصد سهم معامالت با 90

 

درصد تجمعیدر صد از کلارزش معامالتتولید کنندهرتبه

%94.3%1,295,286,9200.9پتروشیمی برزویه20

%95.0%941,161,3070.7پتروشیمی خراسان21

%95.6%937,081,9200.7پتروشیمی مهاباد22

%96.2%786,135,6990.6پتروشیمی فن آوران23

%96.7%659,114,6300.5پتروشیمی آبادان24

%97.1%625,228,6900.4بانیار پلیمر گنبد25

%97.5%532,117,1200.4پتروشیمی کرمانشاه26

%97.8%495,661,3440.4پتروشیمی لرستان27

%98.1%427,663,3940.3پتروشیمی تخت جمشید28

%98.4%368,163,7120.3پتروشیمی مروارید29

%98.7%359,832,0000.3توسعه نفت هرمزان30

%98.9%288,529,0180.2پتروشیمی خوزستان31

%99.0%225,448,2000.2پتروشیمی بیستون32

%99.2%205,702,4400.1شرکت پلی استایرن انبساطی سهند33

%99.3%157,706,0200.1پتروشیمیایی تخت جمشید پارس34

%99.4%156,951,4800.1سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران35

%99.5%155,359,5880.1پتروشیمی شیراز36

%99.6%125,441,5920.1پتروشیمی کردستان37

%100.0%545,080,6180.4سایر38-57

۴۵%

۷%

۴۶%

۲%

ارزش کل معامالت بازار فیزیکی

تاالر صنعتی

تاالر کشاورزی

تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی

تاالر فرعی

۳۵%

۱۴%

۴۹%

۲%

حجم کل معامالت بازار فیزیکی

تاالر صنعتی

تاالر کشاورزی

تاالر پتروشیمی و فراورده های نفتی

تاالر فرعی

درصد تجمعیدر صد از کلارزش معامالتتولید کنندهرتبه

%13.5%18,916,489,44613.5پتروشیمی بندرامام1

%26.5%18,166,377,22313.0پتروشیمی تندگویان2

%35.8%12,885,373,4609.2پتروشیمی شازند3

%44.9%12,720,727,3289.1پتروشیمی مارون4

%53.0%11,347,702,0568.1پتروشیمی امیرکبیر5

%60.1%9,843,102,2997.0پلی پروپیلن جم6

%66.7%9,251,274,9126.6پتروشیمی پارس7

%72.7%8,362,728,4896.0پتروشیمی اروند8

%76.9%5,928,462,2214.2پتروشیمی جم9

%80.1%4,496,164,8403.2پتروشیمی تبریز10

%82.4%3,158,980,4622.3پتروشیمی آریا ساسول11

%84.2%2,478,308,2021.8پتروشیمی غدیر12

%85.8%2,252,427,8921.6پتروشیمی ایالم13

%87.2%1,999,372,5401.4پتروشیمی مهر14

%88.6%1,985,356,0591.4پتروشیمی پلی نار15

%90.0%1,856,690,2071.3پتروشیمی رجال16

%91.3%1,825,037,6201.3پتروشیمی کارون17

%92.3%1,514,171,0641.1پلیمر کرمانشاه18

%93.4%1,402,612,1471.0پتروشیمی الله19
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این چهار شرکت مجموعا در  پر رنگ شده است. در بورس کاال باختر پتروشیمی زیرمجموعهفعال  های شرکت جدول باال رتبهدو در 

 را در دست داشتند.معامالت پتروشیمی  درصد از کل ارزش 2/3ود حد 96سال 

 پتروشیمی باختر

چهار شرکت مهم و فعال آن در بورس کاال شرکت پتروشیمی باختر از چندین شرکت مختلف تشکیل شده که در ادامه به بررسی 

 می پردازیم:

 پتروشیمی کردستان-1

 پتروشیمی لرستان-2

 پتروشیمی مهاباد-3

 پلیمر کرمانشاه-4

 

 پتروشیمی کردستان

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید دو محصول از پنج محصول عرضه کرده است که  96پتروشیمی کردستان در سال 

ارزش معامله سه محصول دیگر به همراه درصد حجم  . در جدول زیر همچنین هیچ معامله ای نداشته استمحصوالت عرضه شده 

 :ه استنسبت به حجم عرضه شده آنها آورده شد معامله شده

 

 در نمودار زیر درصد هر یک از محصوالت معامله شده در پتروشیمی کردستان بر اساس ارزش معامالت آورده شده است:

 

 

 

 

 
57%

41%

2%

درصد هر یک از محصوالت معامله شده

2420E02پلی اتیلن سبک فیلم 

2420F8پلی اتیلن سبک فیلم 

2420Fپلی اتیلن سبک فیلم 

ارزش معاملهنسب حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهمحصوالت

2420E02 71,153,244%7560150020پلی اتیلن سبک فیلم

2420F8 51,816,048%5772106819پلی اتیلن سبک فیلم

2420F 2,472,300%720608پلی اتیلن سبک فیلم

2420F3 0%372000پلی اتیلن سبک فیلم

2426F8 0%84000پلی اتیلن سبک فیلم
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 پتروشیمی کردستان در بازار معامالت فیزیکی پلی اتیلن سبک فیلم می پردازیم:حال به بررسی 

شرکت های تولید کننده پلی اتیلن سبک فیلم رتبه پنجم را دارد  همانطور که مشاهده می کنید پتروشیمی کردستان در بین کلیه

 .و سهم از بازار آن زیر دو درصد می باشد

 درصد بازار در اختیار دو شرکت اول می باشد. 80طبق درصد تجمعی میبینیم که بیش از 

 

بر اساس نسبت حجم معامله به عرضه ارایه در نمودار زیر رتبه بندی دیگری از پتروشیمی های تولید کننده پلی اتیلن سبک فیلم 

 : شده است که پتروشیمی کردستان در این رتبه بندی نیز در رتبه پنجم قرار دارد

 

بازار ارزش معامالت تنها عرضه کننده بازار نمی باشد.در نمودار زیر سهم از  F2420پتروشیمی کردستان در پلی اتیلن سبک فیلم 

 گرید را مشاهده می کنید:پتروشیمی کردستان در این 

 

۹۶%

۴%

F2420پلی اتیلن سبک فیلم 

پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی کردستان

ارزش معاملهتولید کنندهرتبه
درصد هر تولید کننده 

از کل ارزش معامالت

درصد تجمعی 

تولید کننده ها

%62.2%5,811,453,20062.2پتروشیمی بندرامام1

%81.3%1,786,646,59819.1پتروشیمی آریا ساسول2

%90.0%817,911,2208.7پتروشیمی امیرکبیر3

%98.7%807,290,5008.6پتروشیمی الله4

%100.0%125,441,5921.3پتروشیمی کردستان5

نسبت حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهتولید کنندهرتبه

%13220012444094پتروشیمی بندرامام1

%625903869862پتروشیمی آریا ساسول2

%328561549247پتروشیمی الله3

%929881788819پتروشیمی امیرکبیر4

%18612262814پتروشیمی کردستان5
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 همچنین قابل ذکر است که پتروشیمی کردستان در بازار فرعی نیز فعالیت داشته و معامالتی به شرح جدول زیر انجام داده است:

 

 لرستانپتروشیمی 

محصول عرضه کرده است که همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید دو محصول از  هشت  96در سال  لرستانپتروشیمی 

محصول دیگر به همراه درصد حجم  پنجمحصوالت عرضه شده هیچ معامله ای نداشته است . در جدول زیر همچنین ارزش معامله 

 :معامله شده نسبت به حجم عرضه شده آنها آورده شده است

 

 :بر اساس ارزش معامالت آورده شده است لرستاندر نمودار زیر درصد هر یک از محصوالت معامله شده در پتروشیمی 

 

ارزش معاملهنسب حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهمحصوالت

62N11UV 13,292,064%312312100پلی اتیلن سنگین تزریقی

62N18UV 38,066,856%108096089پلی اتیلن سنگین تزریقی

62N07 143,407,800%6360316850پلی اتیلن سنگین تزریقی

54B04 17,713,800%96036038پلی اتیلن سنگین تزریقی

62N07UV 180,701,976%16848439226پلی اتیلن سنگین تزریقی

54B04UV 102,478,848%11688252022پلی اتیلن سنگین تزریقی

48BF7 0%21600پلی اتیلن سنگین اکستروژن

50B01M 0%86400پلی اتیلن سنگین فیلم

36%

29%

21%

8%
4% 3%0%0%

درصد هر یک از محصوالت معامله شده

پلی اتیلن سنگین  

62N07UVتزریقی 

پلی اتیلن سنگین  

62N07تزریقی 

پلی اتیلن سنگین  

54B04UVتزریقی 

پلی اتیلن سنگین  

62N18UVتزریقی 

حجم معاملهحجم عرضهمحصول

28082808پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1

26162616پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1

216216پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2426F8 درجه 1

2328144پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1
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 می پردازیم:سنگین تزریقی در بازار معامالت فیزیکی پلی اتیلن  لرستانحال به بررسی پتروشیمی 

را دارد  سومرتبه  سنگین تزریقیدر بین کلیه شرکت های تولید کننده پلی اتیلن  لرستانهمانطور که مشاهده می کنید پتروشیمی 

 می باشد. درصد 11حدود و سهم از بازار آن 

 ازار در اختیار دو شرکت اول می باشد.درصد ب 85 حدودطبق درصد تجمعی میبینیم که 

 

بر اساس نسبت حجم معامله به عرضه  سنگین تزریقیدر نمودار زیر رتبه بندی دیگری از پتروشیمی های تولید کننده پلی اتیلن 

 در رتبه پنجم قرار دارد : رتبه بندی در این لرستانارایه شده است که پتروشیمی 

 

 در بازار فرعی نیز فعالیت داشته و معامالتی به شرح جدول زیر انجام داده است: لرستانهمچنین قابل ذکر است که پتروشیمی 

 

 

 

 

ارزش معاملهتولید کنندهرتبه
درصد هر تولید کننده 

از کل ارزش معامالت
درصد تجمعی تولید کننده ها

%62%2,842,448,22462پتروشیمی جم1

%85%1,052,022,24023پتروشیمی بندرامام2

%95%495,661,34411پتروشیمی لرستان3

%99%171,340,3784پتروشیمی ایالم4

%100%44,340,9301پتروشیمی تبریز5

نسبت حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهتولید کنندهرتبه
%95081085پتروشیمی تبریز1

%312202525081پتروشیمی بندرامام2

%7986464258پتروشیمی ایالم3

%1371816840950پتروشیمی جم4

%372481171231پتروشیمی لرستان5

حجم معاملهحجم عرضهمحصول

19201752پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 54B04UV درجه 1

312312پلی اتیلن سنگین فیلم OFF -50B01M درجه 1

216216پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - 52BF3 درجه 1

456192پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 62N07UV درجه 1

631296پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 48BF7 درجه 1

9696پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 62N11UV درجه 1
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 مهابادپتروشیمی 

محصول به همراه درصد حجم معامله  سهمحصول عرضه کرده است . در جدول زیر ارزش معامله   سه 96در سال  مهابادپتروشیمی 

 :شده نسبت به حجم عرضه شده آنها آورده شده است

 

 :بر اساس ارزش معامالت آورده شده است مهاباددر نمودار زیر درصد هر یک از محصوالت معامله شده در پتروشیمی 

 

 پردازیم:می  سبک خطیدر بازار معامالت فیزیکی پلی اتیلن  مهابادحال به بررسی پتروشیمی 

را دارد و  سومرتبه  سبک خطیدر بین کلیه شرکت های تولید کننده پلی اتیلن  مهابادهمانطور که مشاهده می کنید پتروشیمی 

 می باشد. درصد 10حدود سهم از بازار آن 

 درصد بازار در اختیار دو شرکت اول می باشد. 85 بیش ازطبق درصد تجمعی میبینیم که 

 

 

 

ارزش معاملهنسب حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهمحصوالت

22B02 880,986,912.00%379681960852پلی اتیلن سبک خطی

22B01 37,802,232.00%751293612پلی اتیلن سبک خطی

22B03 18,292,776.00%350440812پلی اتیلن سبک خطی

4%

94%

2%

درصد هر یک از محصوالت معامله شده

پلی اتیلن سبک خطی 

22B01

پلی اتیلن سبک خطی 

22B02

پلی اتیلن سبک خطی 

22B03

ارزش معاملهتولید کنندهرتبه
درصد هر تولید کننده 

از کل ارزش معامالت

درصد تجمعی تولید 

کننده ها

%65.7%6,114,092,62665.7پتروشیمی امیرکبیر1

%87.6%2,046,229,63022.0پتروشیمی شازند2

%97.7%937,081,92010.1پتروشیمی مهاباد3

%100.0%215,532,1742.3پتروشیمی جم4



 

8 

 

بر اساس نسبت حجم معامله به عرضه ارایه  سبک خطیدر نمودار زیر رتبه بندی دیگری از پتروشیمی های تولید کننده پلی اتیلن 

 قرار دارد : سومدر رتبه  نیز در این رتبه بندی مهابادشده است که پتروشیمی 

 

  ه و معامالتی به شرح جدول زیر انجام داده است:در بازار فرعی نیز فعالیت داشت مهابادهمچنین قابل ذکر است که پتروشیمی 

 

 پلیمر کرمانشاه

محصول از محصوالت  یکمحصول عرضه کرده است که همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید  سه 96در سال  پلیمر کرمانشاه

محصول دیگر به همراه درصد حجم معامله شده  دوعرضه شده هیچ معامله ای نداشته است . در جدول زیر همچنین ارزش معامله 

 نسبت به حجم عرضه شده آنها آورده شده است:

 

 بر اساس ارزش معامالت آورده شده است: پلیمر کرمانشاهدر نمودار زیر درصد هر یک از محصوالت معامله شده در 

نسبت حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهتولید کنندهرتبه
%579204761082پتروشیمی شازند1

%16839613656681پتروشیمی امیرکبیر2

%489842095243پتروشیمی مهاباد3

%18909500526پتروشیمی جم4

ارزش معاملهنسب حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهمحصوالت

BL3 77%375362901677پلی اتیلن سنگین بادی%

EX5 32%15120489632پلی اتیلن سنگین فیلم%

EX5 )0%80000پلی اتیلن سنگین فیلم )پودر%

85%

0%

15%

درصد هر یک از محصوالت معامله شده

ن  پلی اتیلن سنگی

BL3بادی 

ن  پلی اتیلن سنگی

EX5( پودر)فیلم 

ن  پلی اتیلن سنگی

EX5فیلم 

حجم معاملهحجم عرضهمحصول

106083024پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1

12481248پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1
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 می پردازیم: بادی و سنگین فیلمسنگین در بازار معامالت فیزیکی پلی اتیلن  پلیمر کرمانشاهحال به بررسی 

 پلی اتیلن سنگین بادی

 دومرتبه  سنگین بادیدر بین کلیه شرکت های تولید کننده پلی اتیلن پلیمر کرمانشاه مشاهده می کنید در نمودار زیر همانطور که 

 درصد می باشد. 20حدودا را دارد و سهم از بازار آن 

 درصد بازار در اختیار شرکت اول می باشد. 50طبق درصد تجمعی میبینیم که بیش از 

 

بر اساس نسبت حجم معامله به عرضه ارایه  سنگین بادیدر نمودار زیر رتبه بندی دیگری از پتروشیمی های تولید کننده پلی اتیلن 

 قرار دارد : اولدر این رتبه بندی نیز در رتبه  پلیمر کرمانشاهشده است که 

 

پلیمر بازار ارزش معامالت تنها عرضه کننده بازار نمی باشد.در نمودار زیر سهم از  BL3سنگین بادی در پلی اتیلن  پلیمر کرمانشاه

 در این گرید را مشاهده می کنید: کرمانشاه

ارزش معاملهتولید کنندهرتبه
درصد هر تولید کننده 

از کل ارزش معامالت

درصد تجمعی 

تولید کننده ها

%58.1%3,732,203,62058.1پتروشیمی بندرامام1

%78.1%1,286,750,83220.0پلیمر کرمانشاه2

%90.8%817,617,68012.7پتروشیمی جم3

%99.5%555,480,4868.6پتروشیمی مارون4

%100.0%33,059,1580.5پتروشیمی ایالم5

نسبت حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهتولید کنندهرتبه
%375362901677پلیمر کرمانشاه1

%172261260673پتروشیمی مارون2

%1433908658060پتروشیمی بندرامام3

%383091897550پتروشیمی جم4

%118147046پتروشیمی ایالم5

۳۱%

۲۱%

۴۸%

BL3پلی اتیلن سنگین بادی 

پتروشیمی جم پتروشیمی مارون پلیمر کرمانشاه
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 پلی اتیلن سنگین فیلم

 ششمرتبه  سنگین فیلمدر بین کلیه شرکت های تولید کننده پلی اتیلن پلیمر کرمانشاه مشاهده می کنید در نمودار زیر همانطور که 

 درصد می باشد. 4حدودا را دارد و سهم از بازار آن 

 شرکت اول می باشد.دو درصد بازار در اختیار  50طبق درصد تجمعی میبینیم که بیش از 

 

بر اساس نسبت حجم معامله به عرضه ارایه  سنگین فیلمدر نمودار زیر رتبه بندی دیگری از پتروشیمی های تولید کننده پلی اتیلن 

 قرار دارد : ششمدر این رتبه بندی نیز در رتبه  پلیمر کرمانشاهشده است که 

 

پلیمر بازار ارزش معامالت تنها عرضه کننده بازار نمی باشد.در نمودار زیر سهم از  EX5سنگین فیلم در پلی اتیلن  پلیمر کرمانشاه

  در این گرید را مشاهده می کنید: کرمانشاه

نسبت حجم معامله به عرضهحجم معاملهحجم عرضهتولید کنندهرتبه
%687394626667پتروشیمی مهر1

%487523192265پتروشیمی آریا ساسول2

%355522230863پتروشیمی ایالم3

%274561705062پتروشیمی مارون4

%27412992236پتروشیمی جم5

%15920489631پلیمر کرمانشاه6

%86400پتروشیمی لرستان7

ارزش معاملهتولید کنندهرتبه
درصد هر تولید کننده 

از کل ارزش معامالت
درصد تجمعی تولید کننده ها

%34.7%2,060,360,56634.7پتروشیمی مهر1

%58.5%1,410,090,17623.8پتروشیمی آریا ساسول2

%75.9%1,030,040,50617.4پتروشیمی ایالم3

%88.6%755,003,08412.7پتروشیمی مارون4

%96.2%447,151,3097.5پتروشیمی جم5

%100.0%227,420,2323.8پلیمر کرمانشاه6

%100.0%00.0پتروشیمی لرستان7

۳۱%

۵۳%

۱۶%

EX5پلی اتیلن سنگین فیلم 

پتروشیمی جم پتروشیمی مارون پلیمر کرمانشاه
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 در بازار فرعی نیز فعالیت داشته و معامالتی به شرح جدول زیر انجام داده است: پلیمر کرمانشاههمچنین قابل ذکر است که 

 

 

 حسام معصومی-ت کارگزاری سهم آشناواحد تحقیق و توسعه شرک

حجم معاملهحجم عرضهمحصول

30723072پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1

264264پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1


