گزارش هفتگی بررسی وضعیت معامالت در بورس کاالی ایران
هفته هفتم سال 9317
منتهی به تاریخ 9317/21/19

معامالت فیزیکی گروه مواد معدنی و صنعتی :
طی هفته منتهی به  12اردیبهشت ماه  156،372تن از انواع محصوالت فلزی و معدنی در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران به ارزش
 ،،1،7،122میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت42 ،درصد از حجم کل معامالت  ،به محصوالت فوالدی اختصاص یافت.
آمار معامالت محصوالت صنعتی از  9317/21/91لغایت 9317/21/19
نام کاال

حجم معامله ( تن )

ارزش معامله ( میلیون ریال )

فوالد

175،،21

3،425،,,،

آلومینیوم

1،71,

15،،5،5

مس

،،22,

4,,،522

آهن اسفنجی

7،,,,

3,،,3،

سایر

271

21،،33،

جمع

173,312

,,1,1,121

در این هفته شاهد افزایش  112درصدی در ارزش معامالت و افزایش 247درصدی در حجم معامالت گروه مواد معدنی و صنعتی
بودیم که علت اصلی آن افزایش عرضه شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است.
شرکت ذوب آهن اصفهان  23،,,,تن سبد میلگرد مخلوط و  23،,,,سبد تیرآهن از سبد محصوالت خود را عرضه نمود که
 22،,,,تن از سبد تیرآهن با  6درصد رقابت و مابقی در قیمت پایه معامله شدند 66,.تن میلگرد

 A -شرکت فوالد کرمان با

 7درصد رقابت و  2،7,,تن میلگرد شرکت فوالد آذربایجان با رقابت کمتر از  2درصد از سوی متقاضیان خریداری شد.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز  232،,21تن انواع ورق گرم  ،Bورق گرم  ،Cورق سرد  ،Bورق قلع اندود و ورق گالوانیزه Gعرضه
نمود که ورق گرم  Bبا  21درصد ،ورق گرم گالوانیزه  Gو ورق گرم  Cهریک با  2,درصد رقابت و ورق سرد  Bبا  1درصد رقابت به
فروش رسیدند .عرضه ورق قلع اندود و عرضه مچینگ ورقهای سرد ، Bگرم Bو گرم  Cبا قیمت پایه مورد داد و ستد قرار گرفت.
شرکت ملی صنایع مس ایران 16،,,,تن از انواع مس کم عیار  ،Gمس کم عیار  ، Rمس کاتد و مس مفتول عرضه نمود که
 2,،,,,تن مس کم عیار  Rبدون تقاضا از تابلو معامالت حذف شد و در مجموع  5،,,,تن از عرضههای مس کم عیار  Gمس
کاتد در قیمت پایه و  2،,,,تن مس مفتول با اندکی رقابت مورد معامله قرار گرفتند ،همچنین این شرکت  22,تن سولفور
مولیبدن عرضه نمود که  2,تن آن بین  2تا  5درصد رقابت و مابقی با قیمت پایه به فروش رسیدند و  21تن کنسانتره فلزات
گرانبهای این شرکت نیز با  63درصد رقابت مورد معامله قرارگرفت .صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گیل رادشمال به ترتیب
 2,,و  2,تن مس مفتول عرضه نمودند که با اندکی رقابت خریداری شدند 7،,,, .تن آهن اسفنجی شرکت جهان فوالد سیرجان
با تقاضای  6برابر و با  4درصد رقابت به فروش رسید.
 1،,,,تن سیمان تیپ  2اصفهان بدون تقاضا از عرضه معامالت خارج شد.

شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو)  1،71,تن انواع شمش آلومینیوم و بلیت عرضه نمود که شمش آلومینیوم با رقابت  2تا  ،درصد و
 7,,تن بیلت نیز با  7درصد رقابت و  1,دیگر با قیمت پایه به معامالت خود پایان دادند.
 6,،,,,تن شمش بلوم مجتمع فوالد خوزستان با تقاضایی در حدود  6برابر و با  ،درصد رقابت و  6,،,,,تن تختال  Cشرکت
فوالد هرمزگان جنوب با اندکی رقابت معامله شد.

معامالت فیزیکی محصوالت کشاورزی :
در هفته منتهی به  2645/,1/12در مجموع  246،62،تن از انواع محصوالت کشاورزی در تاالر بورس کاالی ایران عرضه شد که از
این مقدار  75،644تن محصول به ارزش  3,6،14,میلیون ریال  ،مورد داد و ستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته گذشته عرضه
محصوالت با  2,درصد افزایش ،حجم معامالت با افزایش زیادی برابر با  42درصد و ارزش معامالت با کاهشی در حدود  22درصد
به کار خود پایان دادند.
در میان عرضههای این هفته 27،1,, ،تن گندم خوراکی با رقابت قیمتی بین  6تا  2,درصد به فروش رسیدند و از سوی دیگر
عرضههای گندوم دورم ،کلزا ،روغن خام کلزا و خرمای مضافتی بدون تقاضا بودند.
در معامالت گواهی سپرده کاالیی ،مقدار  1,،246گرم زعفران خراسان رضوی به ارزش  453،3،2میلیون ریال به فروش رسید.
در تاالر فرعی بورس کاالی ایران مقدار  6,,تن قند خرد شده و قند کله عرضه شد که بدون تقاضا از تابلو معامالت حذف شد و
 2،7,,تن روغن خام پالم اولئین نیز عرضه شد که به صورت کامل معامله شد.
در تاالر کاالهای صادراتی مقدار  23،,,,گرم زعفران رشتهای عرضه شد که بدون انجام معامله ار تابلو معامالت حذف شد.

ترکیب معامالت محصوالت کشاورزی در هفته منتهی به 9317/21/19
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معامالت فیزیکی فرآوردههای نفتی و پتروشیمی :
در این دوره به میزان  372،233تن از انواع محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کاالی ایران عرضه شد و حدود
 625،464تن آنها به ارزش تقریبی  3،43،،143میلیون ریال به فروش رسید .میزان عرضه محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای
نفتی نسبت به هفته قبل حدود  21درصد افزایش داشت ،اما حجم معامالت کاهش  2,درصدی را تجربه نمود و ارزش معامالت
نیز کاهش  3درصدی را در پی داشت .افزایش عرضه این هفته به دو محصول قیر و وکیوم باتوم تعلق داشت که نسبت به هفته قبل
 ،،،33,تن افزایش را نشان میدهد 27 .درصد حجم معامالت ،به محصوالت پلیمری اختصاص یافت.
در سومین هفته اردیبهشت ماه ،در تاالر پتروشیمی شرکت بورس کاالی ایران ،حجم عرضه محصوالت پلیمری  11،46،تن کاهش
و متعاقب آن حجم معامالت نیز  22،42,تن کاهش را به دنبال داشت ،پس از اجرایی شدن دستورالعمل بورس کاال در خصوص
محدود نمودن ثبت سفارش مشتریان با ظرفیت سقف سهمیه ماهانه در بسیاری از گروههای کاالیی ،تقاضای این محصوالت کاهش
چشمگیری پیدا کرد و از طرفی ،کاهش مجدد عرضههای گریدهای حساس و پرتقاضا باعث شد تا علیرغم کاهش حجم تقاضا ،بازار
پر رونقی را از محصوالت پلیمری شاهد بودیم.
این تصمیم بورس کاال از یک سو باعث کاهش تقاضا شده و بهبود روند معامالت را در پی دارد و از سوی دیگر باز هم به ضرر
مصرف کنندگان واقعی بوده و دالالن بازار از آن منتفع خواهند شد .زیرا مصرف کنندگان واقعی با ظرفیت محدود تقاضا ،یا امکان
ثبت سفارش برایشان وجود ندارد یا سهم بسیار اندکی از این بازار نصیبشان میشود و در نهایت مجبور خواهند شد محصول مورد
نیاز خود را با قیمت باالتر از دالالن بازار تهیه نمایند.
در مجموع  42درصد از محصوالت عرضه شده پلیمری از سوی متقاضیان خریداری شد که  22گرید از محصوالت عرضه شده با
رقابت قیمتی  1تا  23درصد به فروش رسیدند .بیشترین درصد رقابتها به دو گرید پلی استایرن مقاوم  512,پتروشیمی تبریز و
 PVC-Sپالت پالستیکی پتروشیمی اروند با رقابت  23درصد تعلق داشت .تمامی گریدهای گروه پلیپروپیلن نساجیPET ،
بطری و پلیاتیلن سنگین بادی در سقف دامنه قیمت خود و با رقابت قیمتی  2,درصد معامله شدند .همچنین در گروه سبک فیلم
 Fمهر و ایالم
شازند و امیرکبیر ،در گروه سنگین فیلم دو گرید
گرید  ,,57بندرامام ،در گروه سبک خطی گرید AA
و  EXپلیمر کرمانشاه پتروشیمی اروند 2 ،گرید از گروه پلیپروپیلنهای شیمیایی و  PVC-Sجامبو پتروشیمی اروند در
 BGبا حجم
باالترین قیمت خود و با  2,درصد رقابت خریداری شدند .بیشترین حجم تقاضای این هفته ،باز هم به گرید
 1,،,57تن تقاضا اختصاص داشت.
پلی استایرن انبساطی تبریز با  22درصد رقابت ،دو گرید پلی استایرن انبساطی نسوز بانیار پلیمر گنبد با  22و  27درصد رقابت و
ایالم با  22درصد رقابت مورد داد و ستد قرار گرفتند .مابقی
در گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله نیز گرید M
محصوالت با رقابتهای منطقیتری به معامالت خود پایان دادند.

ترکیب معامالت محصوالت پتروشیمی در هفته منتهی به 9317/21/19
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آمار معامالت صندقهای کاالیی
ردیف

نماد

نام

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر1

صندوق سکه طالی کیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر1

صندوق سکه طالی کیان

تاریخ معامله

تعداد
معامالت

مجموع

حجم

ارزش معامالتی (ریال)

آمار معامالت گاهی سپرده کاالیی
ردیف

تاریخ معامله

نماد

نام

سکه,2-4521

سکه تمام بهار تحویل2روزه رفاه

سکه,2-4521

سکه تمام بهار تحویل2روزه رفاه

سکه,2-4521

سکه تمام بهار تحویل2روزه رفاه

سکه,2-4521

سکه تمام بهار تحویل2روزه رفاه

سکه,2-4521

سکه تمام بهار تحویل2روزه رفاه

تعداد معامالت

حجم

ارزش معامالتی (ریال)

مجموع

بررسی تحوالت بازار جهانی و داخلی طال و ارز در هفته منتهی به 9317/21/19
در هفته کاری گذشته شاهد ادامه نوسانات در بازار آتی سکه طال بودیم که البته با توجه به اقدامات صورت گرفته از سمت بورس
کاال و تدابیر اتخاذ شده این شرکت برای کاهش ریسک معامالت ،کاهش حجم معامالت و خروج موقعیت و سرمایه از بازار نیز اتفاق
افتاد .از جمله این تصمیمات می توان به افزایش مجدد وجه تضمین و رسیدن به مرز  3،7,,،,,,تومان و به طبع آن کاهش اهرم
معامالتی اشاره کرد .کاهش سقف موقعیتهای تعهدی مشتریان نیز سبب خروج موقعیتهای بیشتر از سقف اعالمی و کاهش فشار
خرید شده بود .هرچند به نظر می رسد هر بار با موج جدیدی از خبرها شاهد ورود سرمایههای تازه به این بازار هستیم .عالوه براین
انجام معامالت خارج از بازار دالر و صورت گرفتن معامالت این ارز به صورت زیرزمینی و خانگی سبب افزایش رشد قیمت این ارز
محبوب شده است به طوری که سخن از معامالت در قیمتهای باالی  5،,,,تومان نیز شنیده میشود .در بازارهای جهانی نیز
شاهد افت و خیز قیمت طال بودیم به گونهای که نوسانات از محدوده  26,2تا  262،در بازه هفتگی ادامه داشت .به نظر میرسد
در ادامه معامالت طال بعد از بازگشایی بازار شاهد حرکات نزولی محدودی باشیم.
در ادامه به صورت مختصر تحوالت بازار آتی و آپشن بررسی خواهد شد.
معامالت آتی:

سررسید
اردیبهشت
تیر
شهریور
آبان
دی
جمع

حجم (تعداد قرارداد)

ارزش معامالت (میلیون ریال)

