گزارش هفتگی بررسی وضعیت معامالت در بورس کاالی ایران
هفته پانزدهم سال 9317
منتهی به تاریخ 9317/40/91

معامالت فیزیکی گروه مواد معدنی و صنعتی :
طی هفته منتهی به  51تیر ماه  150،15تن از انواع محصوالت فلزی و معدنی در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران به ارزش
 503،303،5میلیون ریال مورد داد و ستد قرارگرفت ،، 0درصد از حجم معامالت به محصوالت فوالدی اختصاص یافت.
آمار معامالت محصوالت صنعتی از  9317/40/41لغایت 9317/40/91
نام کاال

حجم معامله ( تن )

ارزش معامله ( میلیون ریال )

فوالد

3،0511

50،5،0111

آلومینیوم

50،،،

5330،،2

مس

30521

50،،،052،

سیمان

50،،،

50،5،

گندله سنگ آهن

10،،،

5،051،

سایر

515

5،201،1

جمع

170415

503,301,9

در این هفته شاهد کاهش  ،5درصدی در ارزش معامالت و کاهش  ،،درصدی در حجم معامالت گروه مواد معدنی و صنعتی
بودیم که علت اصلی آن را میتوان در عدم عرضهی شرکت ذوب آهن و کاهش زیاد عرضه فوالد مبارکه اصفهان جستجو کرد.
در هفته ای که سپری شد شرکت فوالد مبارکه اصفهان اقدام به عرضه  ،0511تن ورق گرم  Bو ورق گرم  Cنمود که با قیمت پایه
مورد معامله قرار گرفت .و شرکت فوالد خوزستان نیز  3،0،،،تن تختال  Cعرضه نمود که با رقابت قیمتی  5،درصد معامله شد.
شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو)  50،،،تن شمش آلومینیوم و بلیت عرضه نمود که با 51درصد رقابت از سوی متقاضیان خریداری
شد.
شرکت ملی صنایع مس ایران  530،،،تن از انواع مس کم عیار  0Gمس کم عیار  0Rمس کاتد و مس مفتول عرضه نمود که
 5،0،،،تن مس کم عیار  Rبدون تقاضا از تابلو معامالت حذف شد 50،،، .تن مس مفتول و  50،،،تن مس کاتد با  5،درصد
رقابت و  5،0،،،تن مس کم عیار  Gنیز در قیمت پایه مورد معامله قرار گرفتند 0همچنین این شرکت  52،تن سولفور مولیبدن
عرضه نمود که  2،تن از آن بین  5تا  3درصد رقابت و مابقی در قیمت پایه به فروش رسید .صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و
گیل رادشمال نیز به ترتیب  ،،و  ،1تن مس مفتول عرضه نمودند که هر یک با  5،درصد رقابت مورد داد وستد قرار گرفت55 .
تن کنسانتره فلزات گرانبهای این شرکت که طی سه مرحله عرضه شد بین  53تا  ،5درصد مورد رقابت قرار گرفت 50،،، .تن
سیمان تیپ  5شرکت سیمان سپاهان با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت 10،،، .تن از گندله سنگ آهن ذوب فوالد اردکان نیز
با قیمت پایه فروش رسیدند .و  5کیلوگرم شمش طالی عرضه شده بدون تقاضا باقی ماند.

معامالت فیزیکی محصوالت کشاورزی :
در هفته منتهی به  5335/،2/51در مجموع  ،،0،،،تن انواع محصوالت کشاورزی در تاالر بورس کاالی ایران عرضه شد که از
این مقدار  2،05،،تن محصول به ارزش  115035،میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت .در مقایسه با هفته قبل 0میزان عرضه
کاهشی برابر با  5،درصد 0حجم معامالت نیز کاهش  53درصدی و ارزش معامالت کاهشی برابر با  55درصد داشته است.
در میان عرضه های این هفته  10،،،تن گندم خوراکی با اندکی رقابت و  30،،،تن شکر سفید تا  5درصد رقابت از سوی
متقاضیان خریداری شد .از سوی دیگر کلزا 0شکر خام 0شکر سفید بسته بندی شده و خرمای مضافتی بدون تقاضا بودند.
در معامالت گواهی سپرده کاالیی 0مقدار  ،،،03،1گرم زعفران خراسان رضوی به ارزش  2،055،میلیون ریال به فروش رسید.
تاالر کاالهای فرعی و صادراتی بورس کاالی ایران بدون هیچگونه عرضهای از محصوالت کشاورزی به کار خود پایان دادند.
ترکیب معامالت محصوالت کشاورزی در هفته منتهی به 9317/40/91
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معامالت فیزیکی فرآوردههای نفتی و پتروشیمی :
در این دوره به میزان  ،530231تن از انواع محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کاالی ایران عرضه شد و حدود
 5550،51تن آنها به ارزش تقریبی  505110555میلیون ریال به فروش رسید .میزان عرضه محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای
نفتی نسبت به هفته قبل افزایش قابل مالحظهای را تجربه نمود و دلیل اصلی آن افزایش در عرضه محصول قیر به میزان
 31503،،تن در مقایسه با هفته گذشته بود .به این ترتیب عرضه محصوالت  ،2درصد رشد داشت 0حجم معامالت  53درصد
کاهش و ارزش معامالت نیز  3درصد کاهش داشت 15 .درصد حجم معامالت 0به محصوالت پلیمری اختصاص داشت.

در هفته دوم تیرماه تاالر معامالت پتروشیمی شرکت بورس کاالی ایران 0باز هم همچون هفتههای گذشته با افزایش بسیار شدید
تقاضا مواجه بود و علیرغم افزایش عرضه حدود  30،،،تنی محصوالت 0حجم تقاضا به روند صعودی خود ادامه داده و افزایش
 3،05،،تنی را تجربه نمود .بعد از تک نرخی شدن دالر و صادرات محصوالت پتروشیمی 0شکاف قیمتی ایجاد شده بین بازار آزاد و
قیمت های بورس منجر به افزایش تقاضا از سوی متقاضیان و همچنین دالالن بازار شده است .حجم تقاضا در دو هفته گذشته
نزدیک به  1،،0،،،تن رسید که در سال های اخیر کم سابقه بوده است .شایان ذکر است در دو ماه گذشته متاثر از نوسانات نرخ
ارز و همچنین صادرات محصوالت پتروشیمی باعث شده تا قیمت این محصوالت به باالترین سطح خود برسد.
در این هفته  3،درصد از محصوالت عرضه شده از سوی متقاضیان خریداری شدند .از میان  55گرید عرضه شده  ،،گرید با رقابت
قیمتی معامله شدند 0رقابتهای انجام شده بین  1تا  5،درصد بود ،3 .گرید عرضه شده با رقابت قیمتی 5،درصد و بیشتر معامله
شدند و تنها سه گرید از آنها با رقابتهای  ،و  1درصدی به فروش رسیدند که این میزان رقابت قیمتی در بازار بورس کاالی ایران
کم سابقه است.
در این هفته همه کاالها با تقاضای کاذب و قیمتهای باال معامله شدند و در این راستا گروه کاالیی  PVCنیز که مدتها بود که
با قیمتهای منطقی و کمتر از  5،درصد معامله میشد 0با وجود سقف نوسان قیمتی  5،درصدی 0باز هم در سقف قیمت معامله
شد .بیشترین رقابت قیمتی در این هفته باز هم برای گروه  PVCبوده است 0که دارای سقف نوسان نرخ  5،درصدی هست و برای
دومین هفته متوالی متاسفانه این گروه کاالیی با سقف نوسان نرخ  5،درصدی معامله شد .در این هفته بیشترین تقاضا هم برای
گرید  Sپالت پتروشیمی اروند و به میزان بیش از  5،هزار تن بود.
بیشترین تقاضای این هفته به گروه پلیپروپیلن نساجی با حجم تقاضای  33052،تن تعلق داشت که  55درصد از کل تقاضای بازار
را به خود اختصاص داد 0بعد از آن گروه پلیاتیلن سنگین اکستروژن و لوله بود که با حجم تقاضای  550235تن  5،درصد از سهم
بازار را از آن خود کرد .گروه پلیاتیلن سبک فیلم با تقاضای  1،0،2،تن و  PVCبا  1101،،تن در رده بعدی قرار داشتند.
ترکیب معامالت محصوالت پتروشیمی در هفته منتهی به 9317/40/91
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آمار معامالت گاهی سپرده کاالیی
نماد

نام

ردیف

سکه،5-3555

سکه تمام بهار تحویل5روزه رفاه

سکه،5-3555

سکه تمام بهار تحویل5روزه رفاه

سکه،5-3555

سکه تمام بهار تحویل5روزه رفاه

سکه،5-3555

سکه تمام بهار تحویل5روزه رفاه

سکه،5-3555

سکه تمام بهار تحویل5روزه رفاه

سکه،3-3،55

سکه تمام بهارتحویل5روزه سامان

سکه،3-3،55

سکه تمام بهارتحویل5روزه سامان

سکه،3-3،55

سکه تمام بهارتحویل5روزه سامان

سکه،3-3،55

سکه تمام بهارتحویل5روزه سامان

تاریخ معامله

تعداد معامالت

حجم

ارزش معامالتی (ریال)

مجموع
آمار معامالت صندقهای کاالیی
ردیف

نماد

نام

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

زر

صندوق س.زرافشان امیدایرانیان

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

طال

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

طال5

صندوق س.پشتوانه طالی لوتوس

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر

صندوق سکه طالی کیان

گوهر5

صندوق سکه طالی کیان
مجموع

تاریخ معامله

تعداد معامالت

حجم

ارزش معامالتی (ریال)

بررسی تحوالت بازار جهانی و داخلی طال و ارز در هفته منتهی به 9317/40/91
در هفته کاری گذشته شاهد نوسانات اندک در محدوده  9504تا  9517دالری بودیم به طوری که این روند نسبتا خنثی در قیمت
 9511دالر متوقف شد .قیمت نفت بعد از توییتهای ترامپ با نوسانهای مثبت همراه شد .عالوه بر این در بازارهای بینالمللی
شاهد باال گرفتن جنگ تجاری بین امریکا و چین بودیم به طوری که شاخص دالر شاهد نوسانات هرچند محدود بود .به نظر
میرسد چین در اقدامی تالفی جویانه عالوه بر اعمال تعرفه بر کاالهای امریکایی 0نسبت به کاهش ارزش پول ملی خود( یوان)
نیز اقدام کند .در بازار داخلی اما شاهد نوسانات کاهشی در قیمت سکه طال و در برخی روزها دالر آمریکا بودیم هرچند تعداد
فروشندگان نقدی در بازار افزایش خاصی نیافته است .قیمت سکه از سه ملیون تومان به دو ملیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
در کمترین حد رسید .دالر نیز  7144تومان را لمس کرد  .در بازار آتی نیز شاهد صف فروش و منفی شدن معامالت در روزهای
متمادی بودیم  .اخبارهایی همچون بازگشایی صرافیها و یا امکان معامله گواهیهای سکههای پیش فروش شده در بازار اوراق
بهادار به نوسانات اخیر بازار کمک کرد.
در ادامه به صورت مختصر تحوالت بازار آتی و آپشن بررسی خواهد شد.
سررسید
تیر
شهریور
آبان
دی
جمع

حجم (تعداد قرارداد)

ارزش معامالت (میلیون ریال)

