گزارش هفتگی بررسی وضعیت معامالت در بورس کاالی ایران
هفته منتهی به 1991/99/19

معامالت فیزیکی گروه مواد معدنی و صنعتی :
طی هفته منتهی به  91آبان ماه ،حدود  929هزار و  971تن انواع محصوالت فلزی به ارزش بیش از
 1،9،8،173میلیون ریال در بورس کاالی ایران مورد معامله قرارگرفت که عمده معامالت مربوط به گروه فوالد
می باشد.
آمار معامالت محصوالت صنعتی از  1991/99/19لغایت 1991/99/19
ارزش معامله

نام کاال

حجم معامله ( تن )

فوالد

992،144

2،4،9،3،2

مـس

،،3،4

149،17،

آلومینیوم

9،744

979،،21

سایر

921

13،423

جــمع

929،971

1،9،8،173

( میلیون ریال )

بررسی بازار دراین هفته نشان می دهد معامالت فوالد شاهد رشد 949درصدی و معامالت مس و آلومینیوم به
با کاهش روبرو بوده اند.
در این هفته قیمت ورق گرم فوالدی در داخل کشور 26،9درصدی گران شد ،همینطور سنگ آهن صادراتی
کشور شاهد رشد  26،درصدی قیمت بود.
پنج محصولی که در این هفته در بازارهای جهانی بیشترین افزایش را داشته اند عبارتند-9 :سلنیوم 22درصد
-2سنگ نیکل 94درصد -1میلگرد صادراتی چین 8631درصد  -3پودر آلومینا  ،629درصد -،سنگ آهن 3617
درصد
2

همچنین به گزارش کانال کامودیتی موجودی بنادر چین بعد از نزدیک به  1ماه روند افزایشی ،هفته گذشته
متوقف و  944هزار تن کاهش یافت.
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معامالت فیزیکی محصوالت کشاورزی :
در هفته مورد بررسی در مجموع  1،هزارو  71،تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  111هزار و 8،7
میلیون ریال مورد داد و ستد قرارگرفت که در این بین عرضه های ذرت دانه ای ماده ( ،)11روغن خام
آفتابگردان ،کنجاله سویا پرک و گندم دورم هیچگونه تقاضایی نداشت.
ترکیب معامالت محصوالت کشاورزی در هفته گذشته
0%
برنج وارداتی
جو دامی
ذرت دامی ماده ()11
روغن خام آفتابگردان

4%

6%
1%

3%

6%

34%

10%

روغن خام سویا
شکر سفید
کنجاله سویا پرک

36%

گندم خوراکی
مرغ منجمد رنج ()2

در هفته جاری وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده است در صورتی که شرکت های خصوصی ذرت را در بورس کاال
خریداری نکنند و کشاورزان ذرت خود را به شرکت پشتیبانی امور دام به فروش برسانند ،وزارتخانه باید در کمتر
از  94روز مابهالتفاوت را به ذرت کاران پرداخت کند .همچنین در این هفته علیرضا ارزانی ممقانی ،رییس
اتحادیه آجیل و خشکبار ایران درخصوص وضعیت عرضه کشمش در بورس کاال گفت :بحث عرضه کشمش در
بورس کاال از چندی پیش مطرح بود اما طی چند روز گذشته این محصول به بورس کاال ورود پیدا کرده است.
وی به میزان عرضه کشمش در بورس کاال اشاره کرد و گفت :ساالنه به میزان  9،4هزار تن کشمش در کشور
تولید می شود اما در حال حاضر  ،هزار تن به صورت پایلوت در بورس کاال عرضه شده تا پس از بازتاب نتیجه
آن ،تصمیمات جدی جهت عرضه بیشتر این محصول در بورس کاال اتخاذ شود.
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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  321،18،تن محصول در زیرگروه ها ی
محصوالت پتروشیمی و فر ورده های نفتی ارایه شده است و در حدود  24،،214تن آ نها داد و ستد شده
است.که به نسبت هفته گذشته کاهش تقریبی 97درصدی را در حجم معامالت داشته است.
میزان تقاضا ی ثبت شده در رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی در این دوره به میزان  ،31،41،تن بوده
است و به نسبت دوره ی مشابه قبل ،کاهش تقریبی 2،درصدی را داشته است .محصول وکیوم باتوم بیشترین
تاثیر،ا در این کاهش را به خود اختصاص داده است.
در محصوالت پلیمری،پلی اتیلن سبک خطی 241امیرکبیر ،پلی پروپیلن نساجی c14sمارون وپلی وینیل
کلراید  ،،اروند ،بیشترین حجم معامالت را داشته اند.
با توجه به افزایش نرخ دالر و احتمال افزایش قیمت پایه ،در بیشتر محصوالت پلیمری شاهد رقابت قیمتی بوده
ایم و حتی محصوالتی که با مازاد عرضه روبرو شده بودند در دوره ی اول باز شدن مچینگ با تقاضای چند
برابری دادو ستد شده است چنانچه برای 994تن محصول پلی اتیلن سبک فیلم  2324پتروشیمی امیرکبیر ،در
حدود،444تن تقاضا ثبت شده بود.
به دنبال رشد قیمت های نفت خام پس از اجالس اخیر اوپک ،تولید الفین ها از متانول به جای خوراک سنتی
نفتا که قیمت آن وابستگی زیادی به بهای نفت دارد؛ توجیه اقتصادی پیدا کرده است .همچنین خریداری متانول
در بازار آسیا به دنبال پیش بینی ها درباره راه اندازی مجتمع های جدید تبدیل متانول به الفین ( )MTOدر
چین ظرف ماه دسامبر امسال و سه ماهه اول سال
ترکیب معامالت فرآورده های نفتی و پتروشیمی در هفته گذشته
 2497میالدی تقویت شده است .و شاید همین سبب
سایر
شده باشد تا قیمت اسپات متانول بر مبنای FOB
%7
وکیوم باتوم
روتردام با  ،/،درصد افزایش به  28،یورو به ازای هر
پلیمر
%9،
تن ( 141دالر) رسید .رکورد باالترین قیمت در بیش
%91
شیمیایی
از یک سال گذشته به ماه اوت سال  249،بر می
قیر
%8
%،9
گردد؛ یعنی زمانی که این رقم  28،یورو و  ،4سنت
بود.
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معامالت آتی سکه در بورس کاال :
بازار طالی جهانی ،با روندی نوسانی به کمترین قیمت  94ماهه اخیر خود در سطح  9،9،،دالر رسید و در
همین محدوده به معامالت هفتگی خود پایان داد .در بازار داخل،توجه معامله گران تا حدود زیادی به نرخ دالر
معطوف می باشد به طوریکه نوسانات اخیر طالی جهانی تاثیر چندان بر قیمت ها نداشت و محدوده نوسان سکه
بازه قیمتی 9،934،444تا 9،914،444تومان بود .دالر در آخرین معامالت خود در سطوح باالتر از  1،874تومان
به کار خود پایان داد و علیرغم سخنان وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی کاهش محسوسی در نرخ دالر رخ نداد.
در ادامه به صورت مختصر تحوالت بازار آتی بررسی خواهد شد.
سررسید

ارزش معامالت (میلیون ریال) درصد

حجم (تعداد قرارداد)

دی 1،

1،942

1،2،193

7

اسفند 1،

11،

947،8،1

2

اردیبهشت 1،

9،943

998،382

2

تیر 1،

8،412

1،9،984

98

شهریور 1،

12،911

1،8،3،438

79

جمع

312559

129932355

199
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