گسارش روزانه بازار
عرضه  03گرید مواد پلیمری در بورس کاالی ایران

سٍص دٍضٌبِ  32تیشهاُ ،بَسس کاالی ایشاى ضاّذ عشضِ  23گشیذ هَاد پلیوشی بَد .ضوي آى کِ اًَاع
ٍسق ّای فَالدی ،تختال  ،Cتیشآّي ،هس هفتَل ٍ ضوص طال دس تاالس هحصَالت صٌعتی ٍ هعذًی
عشضِ هی ضَد.

بِ گضاسش سٍابط عوَهی ٍ اهَس بیي الولل ضشکت بَسس کاالی ایشاى ،دس ایي سٍص ٍ دس تاالس فشآٍسدُ
ّای ًفتی ٍ پتشٍضیوی ،دس صَست تماضا ،حذٍد ّ 23ضاس تي اًَاع گشیذ هَاد پلیوشی هجتوع ّای
پتشٍضیوی آسیاساسَل ،پلی ًاس ،تبشیض ،جن ،سجال ،ضاصًذ ،لائذ بصیش ،هاسٍىًَ ،یذ صسضیوی ٍ ضشکت
طاّاساصاى پیطتاص عشضِ هی ضَد .ایي تاالس ّوچٌیي ضاّذ عشضِ ّ 54ضاس تي اًَاع لیشّ 9 ،ضاس تي
ٍکیَم باتَمّ 3 ،ضاس تي لَب کات ٍ  233تي گَگشد کلَخِ است.
ایي گضاسش ّوچٌیي حاکی است ،دس صَست تماضا ،ضشکت فَالد هباسکِ اصفْاى با ّ 23ضاس ٍ  433تي
ٍسق گشم  Cبِ لیوت پایِ ّ 71ضاس ٍ  11سیال دس تاالس هحصَالت صٌعتی ٍ هعذًی حضَس هی یابذ .ایي
ضشکت ّوچٌیي ّ 32ضاس ٍ  533تي ٍسق گشم  Bسا بِ لیوت پایِ ّ 72ضاس ٍ  131سیال عشضِ هی کٌذ.
اص دیگش هحصَالت ضشکت فَالد هباسکِ اصفْاى کِ دس ایي سٍص عشضِ هی ضَد هی تَاى بِ ّ 73ضاس تي
ٍسق سشد  5500 ،Bتي ٍسق گالَاًیضُ  3433 ٍ Gتي ٍسق للع اًذٍد اضاسُ کشد.
ضشکت فَالد ّشهضگاى جٌَب ًیض دس حالی با ّ 73ضاس تي تختال  Cدس تاالس هحصَالت صٌعتی ٍ
هعذًی حضَس هی یابذ کِ دس صَست تماضا ّ 53ضاس تي دیگش بِ حجن ایي هحصَل افضٍدُ هی ضَد.
ضشکت رٍب آّي اصفْاى ًیض  3333تي سبذ تیشآّي طَل کَتاُ  33تا  31سا عشضِ هی کٌذ.
دس گشٍُ هس ًیض  733تي هس هفتَل گشٍُ صٌایع کابلساصی افك البشص ٍ  33تي هس هفتَل ضشکت
صٌایع هس کاٍُ عشضِ هی ضَد .الصم بِ رکش است 73 ،کیلَگشم اًَاع ضوص طالی هعذى هَتِ ًیض دس
تاالس هزکَس عشضِ هی ضَد.
گفتٌی است ،دس ایي سٍص ٍ دس تاالس صادساتیّ 43 ،ضاس تي سٌگ آّي داًِ بٌذی هجتوع سٌگ آّي جالل
آباد بِ لیوت پایِ  21دالس دس ّش تي سٍی تابلَی عشضِ هی سٍد .ایي تاالس ّوچٌیي ضاّذ عشضِ ّ 2ضاس
تي لیش  2313ضشکت فشاضیوی سٍص ،یکْضاس تي لیش  2313ضشکت تَسعِ ًفت ّشهضاى ٍ  233تي لیش
 2313ضشکت هْش پاسسیاى است.

ضایاى رکش است ،دس ایي سٍص ٍ دس تاالس هحصَالت کطاٍسصی ،دس صَست تماضا ،دٍ ّضاس تي بشًج ٍاسداتی
عشضِ هی ضَد .عالٍُ بش ایي ،یکْضاس تي گٌذم دٍسم کشهاى ساّی تاالس هعاهالتی هی ضَد.
بشاساس ایي گضاسش ،دس ایي سٍص ٍ دس هجوَع ،حذٍد ّ 332ضاس تي اًَاع کاال دس تاالسّای هختلف
بَسس کاالی ایشاى عشضِ هی ضَد.
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