گسارش هفتگی بررسی وضعیت هعاهالت در بورس کاالی ایراى
هفته هنتهی به 1395/10/10

هعاهالت فیسیکی گروه هواد هعدنی و صنعتی :
عی ّفتِ هٌتْی تِ  10زی هاُ ،حسٍز  81،246تي اًَاع هحصَالت فلعی تِ اضظش تیص اظ زٍ ّعاض ٍپاًصس
هیلیاضز ضیال زض تَضس واالی ایطاى هَضز هؼاهلِ لطاضگطفت وِ ػوسُ هؼاهالت هطتَط تِ گطٍُ فَالز هی تاضس.
ًام واال

حجن هؼاهلِ ( تي )

اضظش هؼاهلِ(هیلیَى ضیال)

فَالز

67,030

1,193,378

هـس

7,850

841,467

آلَهیٌیَم

6,240

479,901

سایط

126

46,528

جــوغ

81,246

2,561,274

تطضسی تاظاض زضایي ّفتِ ًطاى هی زّس تا تَجِ تِ تؼغیلی ترص ػوسُ ای اظ تاظاض واهَزیتی ّای زًیا ،هؼاهالت
گطٍُ فَالزی تا واّص  49زضصسی ضٍتطٍ تَزُ است.
تِ گعاضش واًال واهَزیتی تا ٍجَز تؼغیلی ترص ػوسُ ای اظ تاظاض سطهایِ ٍ واالی زًیا عی ّفتِ گصضتِ ،تطذی
ضاذصْا تحت تاثیط تحَالت وطَض چیي ضاّس افعایص ٍ واّص تَزًس وِ ضٍی  ،وٌساًتطُ آّي ٍگٌسلِ تِ تطتیة
تا 1.2 ٍ 4.2 ،4.7زضصس افعایص ،تیطتطیي افعایص ٍ ٍضق سطز ٍاضزاتی ایطاى ،ظغال سٌگ وه ضَ استطالیا ً ،یىل
ٍ فَالز صازضاتی چیي تِ تطتیة تا  4.8 ٍ 5.3 ،6.1 ،7زضصس واّص ،تیطتطیي واّص ضا عی ّفتِ گصضتِ زاضتِ
اًس.
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هعاهالت فیسیکی هحصوالت کشاورزی :
زض ّفتِ هٌتْی تِ زّن زی هاُ زض هجوَع  37،792تي اًَاع هحصَالت وطاٍضظی تِ اضظش تمطیثی 382،170
هیلیَى ضیال ،هَضز زاز ٍ ستس لطاض گطفت وِ ًسثت تِ ّفتِ گصضتِ واّص چطوگیطی زاضت  .زض ایي ّفتِ
ػطضِ شضت زاهی ٍ گٌسم زٍضم ّیچ گًَِ تماضایی ًساضت ٍ هؼاهلِ ًطس.
تاالضصازضاتی تَضس واالی ایطاى ضٍظ چْاضضٌثِ  8زی هاُ هیعتاى ػطضِ ّ 20عاضتي گٌسم زٍضم استاى ذَظستاى
تَز لىي تماضایی تطای آى ثثت ًگطزیس.
زض ایي تاظُ ظهاًی زضحسٍز  63،746تي شضت زض لالة هؼاهالت گَاّی سپطزُ واالیی هَضز هؼاهلِ لطاض گطفت وِ
زض همایسِ تا هؼاهالت ّفتِ گصضتِ زض حسٍز  53زضصس افعایص زاضتِ است.
تِ گعاضش ایاًا اظ ضٍاتظ ػوَهی ساظهاى جْاز وطاٍضظی جٌَب وطهاى ،سیس یؼمَب هَسَی ضئیس ساظهاى
جْازوطاٍضظی جٌَب وطهاى اظ تَلیس ّ 70عاض تي هحصَل شضت زاًِ ای اظ هعاضع ایي هٌغمِ ذثط زاز.
ٍی تیاى زاضت :هغاتك زستَض الؼول ذطیس تضویٌی شضت زاًِ ای سال  1395لیوت ّط ویلَ گطم شضت زاًِ ای
تا ضعَتت  14زضصس یه ّعاض ٍ  36تَهاى تؼییي ضسُ است وِ ًسثت تِ سال لثل ّطت زضصس ضضس زاضتِ
است .هَسَی تصطیح وطز  :ضطوت پطتیثاًی اهَض زام تِ ػٌَاى هثاضط ذطیس ،تطًاهِ ضیعی الظم تطای ضاُ اًساظی
 10هطوع ذطیس زض سغح هٌغمِ ضا تِ ػْسُ گطفتِ است.
تطویة هؼاهالت هحصَالت کشاورزی زض ّفتِ گصضتِ

جَ زاهی
%17
گٌسم ذَضاوی
%48

شضت زاًِ ای (هازُ )33
%23
ضٍغي ذام سَیا
%2
ضىط سفیس
%2

وٌجالِ سَیا پلیت
%8
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هعاهالت فیسیکی فرآورده های نفتی و پتروشیوی :
تط اساس آهاض تِ زست آهسُ اظ تَضس واالی ایطاى زض ایي زٍضُ تِ هیعاى  455،119تي هحصَل زض ظیطگطٍُ ّا ی
هحصَالت پتطٍضیوی ٍ فط آٍضزُ ّای ًفتی اضایِ ضسُ است ٍ زض حسٍز  281،155تي آ ًْا زاز ٍ ستس ضسُ است
وِ تِ ًسثت ّفتِ گصضتِ ػطضِ ٍ تماضا تِ تطتیة ضضس  1/3 ٍ 2تطاتطی زاضتِ اًس.
ٍم تِ ذَز اذتصاظ زازُ اًس.
تیطتطیي تاثیط زض ایي افعایص ّا ضا زٍ ظیط گطٍُ لیط ٍ ٍویَم تات
زض هحصَالت پلیوطی،پلی پطٍپیلي ًساجی  ٍ z30s، c30sپلی اتیلي سثه ذغی 209اهیطوثیط ،تیطتطیي حجن
هؼاهالت ضا زاضتِ اًس.
زض ایي زٍضُ لیوت ّای پایِ جسیس هحصَالت پلیوطی ٍ ضیویایی اػالم ضسُ است ٍ زض ول افعایطی تَزُ است
وِ ػلت ایي ضًٍس صؼَزی ضا زض افعایص 2زضصسی ًطخ زالض هحاسثاتی لیوت ّای پایِ ٍ ضضس لیوت جْاًی
هحصَالت هی تَاى زاًست.
زض گطٍُ پلیوطی تیطتطیي افعایص ًطخ ّا هطتَط تِ هحصَالت

 ،ABSپلی اتیلي تطفتاالت ٍ پلی استایطى

اًثساعی تَزُ است.
هتاًَل ،هٌَ اتیلي گالیىَل ٍ هحلَل آهًَیان ًیع تِ تطتیة تیطتطیي ضضس لیوت زض تیي ضیویایی ّا ضا تِ ذَز
اذتصاظ زازُ اًس.
تِ گعاضش پتطٍتحلیل ،اوثط واضضٌاساى تاظاض ضیویایی هتؼمسًس؛ افعایص لیوت تطذی اظ هحصَالت ضیویایی
هٌغمی تِ ًظط ًوی ضسس ٍ تا هیعاى افعایص ٍ واّص ًطخ ّای جْاًی ّورَاًی ًساضز.
تِ اػتماز ایي گطٍُ؛ زلیل آى تِ لیوت ّای پایِ تاضید  21آشض هاُ تطهی گطزز؛ چطا وِ زض ایي تاضید زالض تا
افعایص ًسثتا ظیازی ضٍتِ ضٍ ضس ٍ تطذی اظ هحصَالت ضیویایی ّن افعایص لیوت ضسیس ضا زاضتٌس ،هثال
استایطى هًََهط ،هٌَاتیلي گالیىَل ٍ هتاًَل تا افعایص ضسیس لیوت زض تاظاضّای جْاًی ضٍتِ ضٍ ضسًس.
 550تَهاى ٍ
تِ ّیوي زلیل زض آى ظهاى پیص تیٌی هی ضس وِ استایطى هًََهط ٍ هٌَاتیلي گالیىَل حسٍزا
هتاًَل  200تَهاى گطاى ضس ،اها ایي اتفاق ضخ ًساز ٍ استایطى هًََهط ٍ  MEGزض حسٍز  330تَهاى ٍ هتاًَل
ًیع  130تَهاى افعایص یافت.
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 550تَهاى ٍ
تِ ّیوي زلیل زض آى ظهاى پیص تیٌی هی ضس وِ استایطى هًََهط ٍ هٌَاتیلي گالیىَل حسٍزا
هتاًَل  200تَهاى گطاى شٍز  ،اها ایي اتفاق ضخ ًساز ٍ استایطى هًََهط ٍ  MEGزض حسٍز  330تَهاى ٍ هتاًَل
ًیع  130تَهاى افعایص یافت.
زض ّفتِ جاضی لیوت ّای جْاًی هحصَالت ضیویایی ٍ زالض تا تغییطات ووتطی ضٍتِ ضٍ تَز ،اظ ایي ضٍ تِ ًظط
هی ضسس لیوت استایطى هًََهط ،هٌَاتیلي گالیىَل ٍ هتاًَل تا لیوت ّای جْاًی ّورَاًی ًساضز.

تِ گعاضش ّویي ذثطگعاضی ،زض تاظاض چیي زض ّفتِ جاضی ،افت لیوت آتی پلی اتیلي سثه ذغی
تِ تاظاض فیعیىی ایي واال ّن هٌتمل ضس  .لیوت پلی اتیلي ٍاضزاتی  1330تا  1390زالض زض ّط تي
تطای فیلن ٍ  1123تا  1290زالض زض ّطتي تطای پلی اتیلي سثه ذغی ٍ  1110تا  1200زالض زض
ّطتي تطای پلی اتیلي سٌگیي فیلن تِ صَضت سی آی اف ٍ ًمسی اػالم ضسُ است وِ  10تا 30
زالض واّص ضا ًسثت تِ ّفتِ لةل ًطاى هی زّس .
ایي زض حالی است وِ ًعزیىی تِ سال ًَ ٍ تستِ ضسى حساب ّای هالی اظ زالیل هماٍهت
ذطیساضاى تِ پیطٌْازات فطٍضٌسگاى تَزُ است ،اظ ایي ضٍ تاظاض پلی اتیلي زض ّفتِ جاضی واّطی
تَز.
تطویة هؼاهالت هحصَالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی زض ّفتِ گصضتِ

شیویایی
%8

پلیور

سایر

%14

%9

وکیوم باتوم
%28

قیر
%41
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هعاهالت آتی سکه در بورس کاال :

تاظاض عالی جْاًیّ ،فتِ پایاًی سال  2016ضا تا ًَساى هثثت پطت سط گصاضت  .عال وِ اًسوی ضیة هسیط
واّطی ضا ون وطزُ تَز زض ٍاپسیي ضٍظّای سال  2016تَاًست تا ضضس حسٍز  40زالضی ،جاى تاظُ ای تگیطز .زض
تاظاض زاذل ٍلی ٍضؼیت تسیاض هتفاٍت بٍز  .ضضس ػجیة زالض تا سغَح تاضیری  4150تَهاًی ػالٍُ تط اظ تیي
تطزى تاتَی زالض  4000تَهاًی ،تَاًست تاظ اض سىِ ضا ًیع ٍاضز فاظ جسیسی ًوایس تِ عَضی وِ تا اٍج گیطی سىِ
ًمسی تا لیوت  1،224،000تَهاى،ضوَضز  4سالِ تاظاض عال ضا ضىست ٍ تِ تثغ آى تاظاض آتی ًیع سغَح تاظُ ای ضا
لوس وطز ٍ زٍ ضٍظ هتَالی تِ صف ذطیس ضسیس ّ .طچٌس زض اٍاذط ّفتِ تا واّص لیوت ّا ،حثاب حسٍز 100
ّعاض تَهاًی سىِ واّص یافت  .ضضس تیطتط زالض ًسثت تِ سایط اضظّا تا تَجِ تِ ًطخ ّای تطاتطی اًسن ی حثاب
هثثت زض ایي اضظ ضا ًطاى هی زّس وِ هی تَاًس حاوی اظ ّیجاى تاظاض ٍ ًیاظ تِ اصالح تاضس .اضلام سٌگیي تاظزّی
زض هؼاهالت ً ، optionطاى زٌّسُ جصاتیت ظیاز ایي اتعاض هالی است وِ گطچِ ٌَّظ ًتَاًستِ حجن ًمسیٌگی
ظیازی ضا جصب ًوایس ٍلی پتاًسیل ظیازی ضا زض تسٍ ٍضٍز تِ ًوایص گصاضت.
زض ازاهِ تِ صَضت هرتصط تحَالت تاظاض آتی ٍ اذتیاض هؼاهلِ تطضسی ذَاّس ضس.
هؼاهالت آتی:
سررسید

حجن (تعداد قرارداد)

ارزش هعاهالت (هیلیوى ریال)

درصد

زی 95

14,415

1,757,271
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اسفٌس 95

4,834

598,224

2

اضزیثْطت 96

6,356

800,088

3

تیط 96

2,602

2,619,377

2

ضْطیَض 96

165947

21,318,005

85

جوع

194,154

27,092,965

100

هؼاهالت اذتیاض هؼاهلِ هَضخ 95/10/06
سررسید و قیوت

حجن (تعداد قرارداد)

ارزش هعاهالت (هیلیوى ریال)

درصد

اعوال1100
زی هاُ 95

198

152

24

زی هاُ 1125 95

71

40

6

زی هاُ 1150 95

13،46

423

63

زی هاُ 1175 95

329

51
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جوع

272

666

100
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