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 بورس کاال

تاالر فراوده بعد از  کل معامالت ارزش درصد 7در اختیار داشتن  ارینگ کشاورزی بزیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

به اول این تقسیم بندی درصد ارزش معامالت بازار در رت 45دارد و تاالر صنعتی با در اختیار داشتن  قرارچهارم در رتبه های نفتی 

 این تقسیم بندی حضور دارد. پنجمارزش معامالت بازار در رتبه کل دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از  حضور

 ریال می باشد. میلیون452،180،481 معامالت کل ارزش

 

معامالت کل بعد از تاالر  حجم درصد  14رینگ کشاورزی با در اختیار داشتن زیر مشاهده می کنید طور که در نمودار  همان

م بندی معامالت بازار در رتبه اول این تقسی حجمدرصد  45در رتبه چهارم قرار دارد و تاالر صنعتی با در اختیار داشتن  پتروشیمی

معامالت بازار در رتبه پنجم این تقسیم بندی حضور دارد.  حجمحضور دارد و تاالر فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از کل 

 .می باشد تن 20779586کل معامالت  حجم
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 رینگ کشاورزی

شرکت مادر تخصصی در جدول زیر کلیه عرضه کننده های رینگ کشاورزی بر حسب ارزش معامالت رتبه بندی شده است که 

 درصد ارزش معامالت بازار در رتبه اول قرار دارد. 80بازرگانی دولتی ایران با در اختیار داشتن حدود 

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراندر بازار عرضه شده اند به همراه سهم  1396در جدول زیر کلیه محصوالتی که در سال 

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانهمانطور که مشخص است در چهار محصولی که  نشان داده شده استاز آن محصوالت 

 درصد بازار را در اختیار دارد. 48د بازار را در اختیار ندارد و فقط عرضه می کند فقط در محصول شکر صد در ص

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

ارزش معاملهمحصوالترتبه

نسبت ارزش معامله شرکت مادر 

تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

از ارزش معامله کل محصول

%16,606,461,176100گندم1

%7,390,993,65048شکر2

%2,396,013,800100روغن3

%944,294,1930جو4

%448,129,2050ذرت5

%377,986,7690مرغ و جوجه6

%70,960,0000کنجاله ها7

%11,995,2000عدس8

%6,506,9140زعفران9

%666,0000تخم مرغ10

%325,000100برنج11

%00آرد گندم12
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 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مشاهده می  96های مختلف سال را در طی ماه  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  هزار ریال 3،243،285،500کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دیکنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و 

 می باشد: هزار ریال 901،912،175 و فروردین

مشاهده می  96را در طی ماه های مختلف سال  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم عرضه و معامله  در نمودار زیر

شهریور و ختالف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب در ماه های کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین ا

 :اسفند می باشد

 

500،000،000

1،000،000،000

1،500،000،000

2،000،000،000

2،500،000،000

3،000،000،000

3،500،000،000

ارزش معامالت

۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

حجم معامله حجم عرضه



 

4 

 

نشان داده شده ه به تفکیک عرضه کرد 1396در نمودار زیر کلیه محصوالتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال 

هزار ریال  14،111،475،976با ارزش معامالت طور که مشاهده می کنید گندم خوراکی مهم ترین محصول شرکت  همان.است

 باشد و شکر سفید در رتبه دوم قرار دارد:می

 

به تفکیک عرضه کرده و وارد رقابت شده است  96در نمودار زیر محصوالتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال 

 : بیشترین میزان رقابت متعلق به گندم خوراکی می باشد همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید.نشان داده شده است
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ارزش معامالت

رقابت شدهمحصولرتبه

339گندم خوراکی1

20شکر سفید2

6گندم دورم3

5روغن خام آفتابگردان4

4گندم خوراکی )ماده 33(5

3سبد گندم خوراکی6

1روغن خام سویا7

1سبد گندم دورم8

0سایر محصوالت9
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 محصوالت

به چهار دسته تقسیم می شوند که تقسیمات هر کدام مختصرا  تخصصی بازرگانی دولتی ایران به طور کلیعرضه های شرکت مادر 

 :نشان داده شده استدر نمودار های زیر 

 گندم

 96در بخش گندم را در طی ماه های مختلف سال  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دی و فروردین می 

 باشد:
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های مختلف سال  را در طی ماهدر بخش گندم  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم عرضه و معامله  در نمودار زیر

مشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین اختالف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب در ماه  96

 :های شهریور و اسفند می باشد

 

. بندی شده اندمختلف ایران را مشاهده می کنید که بر حسب ارزش معامالت طبقه استان های تحویل گندم در  محلدر جدول زیر 

زار و نسبت حجم درصد ارزش معامالت با 12همانطور که در نمودار زیر می بینید استان آذربایجان غربی با در اختیار داشتن حدود 

 درصد رتبه اول را در اختیار دارد: 19معامله به حجم عرضه 

 

۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

حجم معامله حجم عرضه

حجم معاملهحجم عرضهارزش معامالتمکان تحویلرتبه

نسبت حجم 

معامله به حجم 

عرضه

ارزش 

تجمعی 

معامالت

حجم معاملهحجم عرضهارزش معامالتمکان تحویلرتبه

نسبت حجم 

معامله به حجم 

عرضه

ارزش 

تجمعی 

معامالت

%95%197,684,750253,00022,0009تهران17%12%1,727,872,2501,037,050197,95019آذربایجان غربی1

%96%189,042,050990,65022,5002ایالم18%22%1,342,129,3501,201,050148,35012همدان2

%97%157,353,550913,25017,3002سمنان19%30%1,148,548,000821,450143,45017البرز3

%98%112,857,500266,50013,5005گیالن20%38%1,136,097,950868,900130,40015گلستان4

%99%104,356,500223,50014,2506مازندران21%46%1,096,136,400921,700120,70013فارس5

%99%78,221,800906,5008,5501لرستان22%53%1,017,043,2001,502,450119,4008کرمانشاه6

%100%58,101,851835,3626,1501خراسان شمالی23%60%979,520,750973,100111,10011خوزستان7

%100%27,067,50039,5003,0008قم24%66%824,279,050675,65096,00014اصفهان8

%100%11,208,000427,3001,4000سیستان و بلوچستان25%71%759,504,000977,50087,0009آذربایجان شرقی9

%100%9,020,000238,7501,0000کرمان26%76%729,419,250801,70084,60011خراسان رضوی10

%100%3,900,0001,00050050دزفول27%81%726,211,0001,222,90084,3007کردستان11

%027,75000بوشهر28%86%590,942,0002,390,43865,1603زنجان12

%0208,00000چهار محال بختیاری29%88%340,031,500439,75038,4509یزد13

%0228,75000خراسان جنوبی30%90%309,305,8002,140,39133,8002مرکزی14

%0235,00000کهگیلویه و بویر احمد32%92%228,740,400572,30025,7504قزوین15

%058,75000هرمزگان33%93%206,881,5751,630,73824,5132اردبیل16
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نمودار های زیر جهت مقایسه ارزش معامالت، حجم عرضه و استان اول می باشد  11درصد بازار در اختیار  80از آنجا که بیش از 

. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید بیشترین و کمترین عرضه به ترتیب متعلق به استان های رسم شده است حجم معامالت

 کرمانشاه و اصفهان می باشد:

، نمودار های زیر برای تخصصی بازرگانی دولتی ایرانشرکت مادر با توجه به اهمیت عرضه گندم و به خصوص گندم خوراکی برای 

 :رسم شده استدر مورد این محصول توضیحات بیشتر 

در بخش گندم خوراکی را در طی ماه های مختلف سال  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

یشترین و کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دی و فروردین مشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است ب 96

 می باشد:
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در بخش گندم خوراکی را در طی ماه های مختلف  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم عرضه و معامله  در نمودار زیر

مشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین اختالف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب  96سال 

 در ماه های شهریور و اسفند می باشد:

را در طی ماه های مختلف  رگانی دولتی ایرانشرکت مادر تخصصی باز میانگین وزنی قیمت های گندم خوراکی در در نمودار زیر

میانگین وزنی قیمت به ترتیب در ماه های دی مشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین  96سال 

 و فروردین بوده است:
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 روغن

 96را در طی ماه های مختلف سال  روغندر بخش  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  می باشد: بهمنارزش معامله در ماه  نمودار مشخص است بیشترینمشاهده می کنید.همانطور که در 

 

را در طی ماه های مختلف سال  روغندر بخش  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم عرضه و معامله  در نمودار زیر

 می باشد: ماه اردیبهشتمشاهده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین اختالف حجم عرضه و حجم معامله در  96
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 شکر

 96در بخش شکر را در طی ماه های مختلف سال  در نمودار زیر ارزش کل معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 هده می کنید.همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین ارزش معامله در ماه مهر می باشد:مشا

 

را در طی ماه های مختلف سال  شکردر بخش  کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم عرضه و معامله  در نمودار زیر

 حجم عرضه و حجم معامله در ماه مهر می باشد: نمودار مشخص است بیشترین اختالفمشاهده می کنید.همانطور که در  96
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تنها عرضه کننده آن در بورس کاال نیست عرضه می کند و  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراناز آنجا که تنها محصولی که 

 :رسم شده استیر جهت برسی بیشتر ، نمودار های ز شکر سفید است

بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع . همانطور که میبینید رسم شده استدر نمودار زیر عرضه کنندگان عمده شکر سفید در بورس کاال 

شرکت مادر تخصصی د و رقیب اصلی در عرضه شکر سفید را دارا می باشدرصد بازار بیشترین سهم  44جانبی با در اختیار داشتن 

 شد.می بااین شرکت  بازرگانی دولتی

 

شکر در بخش  بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبیو  معامالت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانحجم در نمودار زیر 

 :مشاهده می کنید 96را در طی ماه های مختلف سال  سفید

در نتیجه حجم معامله به تنهایی می تواند  ماهانه این دو شرکت اختالف محسوسی ندارد از آنجا که اختالف قیمت میانگین وزنی

  بیانگر اختالف این دو شرکت در بازار باشد.

42%

44%

14%

یدعرضه کنندگان شکر سف

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی

سایر

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

حجم معامله

بازرگانی دولتی ایران بازرگانی توسعه نیشکر



 

12 

 

و بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بخش شکر سفید  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حجم عرضهدر نمودار زیر 

 مشاهده می کنید: 96را در طی ماه های مختلف سال 

میبینیم  در نمودار عرضها دارای نوسان است ام دو شرکت مشاهده می کنید اگر چه نمودار حجم معاملهدر نمودار زیر همانطور که 

حجم عرضه بیشتری را نسبت به شرکت  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانکه به غیر از فروردین ماه در بقیه ماه های سال 

 رقیب داشته است.

 

که بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی محصول  به غیر از تیر ماه در همه ی ماه هاییر زیر مشاهده می کنید همانطور که در نمودا

 داشته است: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراننسبت حجم معامله به حجم عرضه باالتری نسبت به  عرضه کرده

 برنج

و صد در صد این بازار در اختیار این شرکت در آبان ماه معامله شده است  ایرانشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی کل میزان برنج 

 هزار ریال می باشد. 325000. نوع آن برنج دامی و ارزش معامله آن می باشد

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

حجم عرضه

بازرگانی دولتی ایران بازرگانی توسعه نیشکر

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

۱۰۰%

نسبت حجم معامله به حجم عرضه
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