گزارش هفتگی بررسی وضعیت معامالت در بورس کاالی ایران
هفته منتهی به 2901/90/21

معامالت فیزیکی گروه مواد معدنی و صنعتی :
طی هفته منتهی به  21آذرماه ،حدود  51هزار و  694تن انواع محصوالت فلزی به ارزش بیش از 1،،،2،6،1
میلیون ریال در بورس کاالی ایران مورد معامله قرارگرفت که عمده معامالت مربوط به گروه فوالد و مس می
باشد..
آمار معامالت محصوالت صنعتی از  2901/90/94لغایت 2901/90/21
نام کاال

ارزش معامله(میلیون ریال)

حجم معامله ( تن )

فوالد

،2،1،،

229122410

مـس

0،177

222912994

آلومینیوم

،،0،7

6542415

267

142169

03،,5،

124422401

سایر
جــمع

بررسی بازار دراین هفته نشان می دهد به علت افزایش نرخ دالر خریداران اشتیاق بیشتری نسبت به هفته
گذشته نشان داده اند ،در این هفته در معامالت فوالد و آلومینیوم به ترتیب شاهد رشد  ,0و ,5درصدی در
ارزش معامالت بوده ایم.
همچنین به گزارش کانال کامودیتی در بازارهای جهانی سنگ منگنز بعد از رشد قیمت  5ماهه در هفته پیش
اولین کاهش قیمت خود را تجربه کرد.
قیمت سنگ منگنز  50درصد بندر الیزابت آفریقای جنوبی به میزان6.1درصد و قیمت سنگ منگنز  ,,درصد
بندر تیاجین چین 7.6درصد کاهش داشت ،فعاالن بازار بر این عقیده هستند که تقاضا کاهش یافته ،اما مشکل
حمل نقل دربندر الیزابت آفریقای جنوبی همچنان پابرجاست و موجودی انبارها همچنان در سطح پایین است
لذا انتظار سقوط قیمتها دور از انتظار است.

2

معامالت فیزیکی محصوالت کشاورزی :
در هفته دوم آذرماه در مجموع  21هزار و  ،6،تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  216هزار و 3,,میلیون
ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته با کاهش حجم و ارزش معامالت همراه بود  .همچنین در
این هفته عرضه های کشمش بی دانه و گندم دورم هیچ گونه تقاضایی نداشت  .الزم به ذکر است در این هفته
در مجموع  502هزار و  ،6،تن ذرت در قالب معامالت گواهی سررده کاالیی مورد داد و ستد قرارگرفت.

گندم خوراکی

برنج وارداتی

شکر سفید

روغن خام سویا

ذرت دامی دامی ()55

جو دامی ماده()99
جو دامی

آقای نظر افضلی نایبرئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در هفته جاری
درباره اجرای قیمتهای تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال اعالم نمود :این اقدام دولت حاشیه امنی
برای کشاورزان ایجاد میکند به شکلی که آنها در برداشت محصوالت خود به این امنیت فکری رسیدند که
هیچگونه نگرانی برای فروش و حتی نگهداری محصوالت خود نداشته باشند .در ادامه نایبرئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :قیمت تضمینی از بهترین راهکارهای دولت برای حمایت از
کشاورزان است.
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معامالت فیزیکی فرآورده های نفتی و پتروشیمی :
بر اساس آمار به دست آمده از بورس کاالی ایران در این دوره به میزان  ,7،،،2,تن محصول در زیرگروه ها ی
محصوالت پتروشیمی فرآورده های نفتی بورس کاال ارایه شده است و در حدود  1,،،202تن آنها داد و ستد
شده است .
غیر از محصوالت شیمیایی ،سایرگروه های دیگر در این رینگ با افزایش عرضه و حجم معامالت روبرو بوده است
به طوری که میزان عرضه و حجم معامالت کل در این بازه زمانی به نسبت دوره ی مشابه قبل ،به ترتیب افزایش
10و  ,3درصدی داشته اند.
در هفته ای که گذشت قیمت مواد اولیه پلیمری باز هم به صورت افزایشی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی
اعالم شد .بیشترین افزایش قیمت ،متعلق به گروه پلی استایرن انبساطی بوده است .که شاید بتوان جذابیت
معامالت انبساطی ها در هفته گذشته را در پیش بینی معامله گران ازاین افزایش دانست.
افزایش قیمت پایه بورسی و وجود نرخ های پایین تر برخی از محصوالت در بازار آزاد به نسبت قیمت تمام شده
ی بورسی آن ها ،سبب شده تا کاالهای جذابی مانند پلی اتیلن سبک فیلم  7703و  7177بندر امام وپلی اتیلن
سبک فیلم  2،7و پلی اتیلن سنگین فیلم  3227آریا ساسول ،در این دوره با مازاد عرضه روبرو شود.
پلی اتیلن سبک خطی  17،امیرکبیر ،پلی پروپیلن فیلم  313جم و پلی اتیلن سنگین لوله  crp277مارون
بیشترین حجم فروش را در این زیر گروه به خود اختصاص داده اند.
درگروه محصوالت شیمیایی نیز منومر وینیل استات ،منواتیلن گالیکول ،دی اتیلن گالیکول ،سودکاستیک،
اسیداستیک ،دی اتیل هگزانول و استایرن منومر با

جدول 1

ترکیب معامالت فرآورده های نفتی و پتروشیمی در هفته گذشته

رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.
از مهمترین خبرهای مهم در این دوره می توان به
افزایش نرخ دالر به بیش از  5،77تومان و روند
افزایشی قیمت نفت اشاره نمود.با شروع ماه دسامبر

شیمیایی
%0

نیز بیشتر محصوالت پلیمری در بازارهای آسیایی با
کاهش نرخ روبرو بوده اند.
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پلیمر
%26
قیر
%5،

سایر
%27
وکیوم باتوم
%1،

معامالت آتی سکه در بورس کاال :
بازار طالی جهانی ،در ادامه روند ریزشی کف جدیدی را ثبت نمود و طی معامالت روز چهارشنبه به قیمت
 2،2،7دالر رسید و در ساعات پایانی معامالت علیرغم انتشار آمار مناسب اقتصادی در آمریکا ،با روند صعودی
نسبتا مالیمی در سطح  2،220دالری به کار خود پایان داد .بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثرات رشد نرخ
بهره امریکا در قیمت های کنونی منعکس شده و شاید این مهمترین دلیل بی اعتنایی قیمت انس به آمارهای
مناسب روز جمعه باشد .در بازار داخل ،دالر با جهش قیمتی جایگاه از دست رفته خود در بازار آتی را پس
گرفت .به طوریکه علیرغم ریزش طالی جهانی ،بازار آتی در سررسید شهریور  ،،به قیمت 2،2،6،377تومان
رسید .رشد دالر تا قیمت  5،،,7تومان سکه نقدی را نیز به محدوده  2،21,،777تومان رساند و در آخرین روز
کاری هفته گذشته و تحت تاثیر سخنان رییس بانک مرکزی و همینطور رشد قیمت جهانی نفت ،با اصالح 2,7
تومانی دالر ،سکه نیز با اصالح  27،777تومانی مواجه شد و این در حالی بود که طالی جهانی نوسان تاثیر
گذاری را پشت سر نگذاشت.
در ادامه به صورت مختصر تحوالت بازار آتی بررسی خواهد شد.
سررسید

حجم (تعداد قرارداد)

ارزش معامالت (میلیون ریال)

درصد

دی 01

1،202

1,5،6,6

6

اسفند 01

,57

,6،،2،

2

اردیبهشت 04

6،0

275،013

5

تیر 04

,،،،5

362،،76

26

شهریور 04

26،،20

1،132،63،

07

جمع

152954

921992114

299
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