
نوع قراردادتولید کنندهنام کاال
قیمت پایانی میانگین 

موزون

ارزش معامله 

(هزارریال)
نوع ارزپایین ترینکارگزارعرضه کننده(تن)حجم معامله (تن)تقاضا قیمت پایه عرضه(تن)عرضه باالترینقیمت پایانی

پلی اتیلن سبک فیلم 

2420E ریال344,599سهم آشناپتروشیمی کردستان344,59933,081,504344,599344,5990344,5999696(مچینگ)نقدی پتروشیمی کردستان02
پلی اتیلن سبک فیلم 

ریال344,599بانک تجارتپتروشیمی بندر امام344,59917,229,950344,599344,5990344,5995050(مچینگ)سلف پتروشیمی بندرامام0200
پلی اتیلن سنگین 

لوله مشکی 

CRP 100Bریال298,881صبا جهادپتروشیمی جم298,88155,890,747298,881298,8810298,881187187(مچینگ)نقدی پتروشیمی جم

پلی اتیلن سبک 

ریال294,191توازن بازارپتروشیمی مهاباد294,1915,883,820294,191294,1910294,1912020(مچینگ)نقدی پتروشیمی مهاباد22B01 (پودر)خطی 

ریال92,400صبا تأمیننفت پاسارگاد92,40023,100,00092,40092,400092,400250250(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد شیراز6070قیر 
پلی اتیلن سبک فیلم 

2102TX ریال344,599مفیدپتروشیمی الله344,5997,581,178344,599344,5990344,5992222(مچینگ)نقدی پتروشیمی الله00
پلی اتیلن سبک فیلم 

LFI2119

پتروشیمی آریا 

ریال344,599سهم آشناپلیمر آریا ساسول344,59937,905,890344,599344,5990344,599110110(مچینگ)نقدی ساسول
پلی اتیلن سبک 

ریال306,611صبا جهادپتروشیمی جم306,6116,745,442306,611306,6110306,6112222(مچینگ)نقدی پتروشیمی جم235F6خطی 

6070قیر 

پاالیش دنا بام 

88,7218,872,10088,72188,72120088,721100100نسیهگلستان

پاالیش دنا بام 

ریال88,721بانک سپهگلستان

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00080,080,00088,00088,0001,50088,000910910نسیهنفت پاسارگاد اراک6070قیر 

ریال112,000صبا تأمیننفت پاسارگاد112,0002,464,000112,000112,000250112,0002222نسیهنفت پاسارگاد تهرانMC250قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,0005,016,00088,00088,00020088,0005757نسیهنفت پاسارگاد اراک85100قیر 

ریال115,000صبا تأمیننفت پاسارگاد115,0002,760,000115,000115,000150115,0002424نسیهنفت پاسارگاد آبادانMC250قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,000114,400,00088,00088,0001,50088,0001,3001,300نسیهنفت پاسارگاد اراکPG6422قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00032,912,00088,00088,00050088,000374374نسیهنفت پاسارگاد تبریزPG5822قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00019,800,00088,00088,00040088,000225225نسیهنفت پاسارگاد تهران6070قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00017,600,00088,00088,00020088,000200200نسیهنفت پاسارگاد تهرانPG6416قیر 

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00051,920,00088,00088,000088,000590590(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد اراک6070قیر 

وکیوم باتوم

پاالیش نفت امام 

81,5822,039,561,80081,58282,49925,00076,98246,90025,000نقدیشازند (ره)خمینی 

پاالیش نفت امام 

ریال80,839بانک رفاه کارگرانخمینی شازند

ریال84,598آرمون بورسپاالیش نفت شیراز84,872848,716,70084,87285,71910,00080,83125,65010,000نقدیپاالیش نفت شیرازوکیوم باتوم

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,00017,600,00088,00088,000088,000200200(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد اراکPG6422قیر 

ریال180,745نهایت نگرپتروشیمی برزویه180,745144,596,000180,745180,7451,200180,745800800سلفپتروشیمی برزویهارتوزایلن

ریال178,886پارس ایده بنیانفرسا شیمی178,88622,360,750178,886178,886300178,886175125نقدیفرساشیمیدی اتیلن گالیکول

ریال175,183نهایت نگرپتروشیمی برزویه175,18314,014,640175,183175,183500175,1838080نقدیپتروشیمی برزویهآروماتیک سنگین

ریال178,886خبرگان سهامپتروشیمی مروارید178,88631,305,050178,886178,886300178,886275175نقدیپتروشیمی مرواریددی اتیلن گالیکول

ریال281,405صبا تأمینپتروشیمی فن آوران281,405116,501,670281,405281,405920281,405437414سلفپتروشیمی فن آوراناسید استیک

ریال289,407بانک ملیپتروشیمی شازند289,407133,706,034289,407289,407495289,407462462نقدیپتروشیمی شازندایزوبوتانول

ریال178,886بانک ملیپتروشیمی شازند178,88629,516,190178,886178,886165178,886275165سلفپتروشیمی شازنددی اتیلن گالیکول

ریال203,222خبرگان سهامپتروشیمی مارون203,97783,222,784203,977205,999408159,2931,344408نقدیپتروشیمی مارونمنو اتیلن گالیکول
تولوئن دی ایزو 

ریال579,789بانک سامانپتروشیمی کارون580,191162,453,400580,191581,899280578,945300280سلفپتروشیمی کارون(TDI)سیانات 

ریال214,546بانک ملیپتروشیمی شازند216,008173,454,721216,008221,999803159,2931,958803سلفپتروشیمی شازندمنو اتیلن گالیکول

ریال719,907صبا تأمینپتروشیمی خراسان725,900203,252,135725,900726,789280651,711505280نقدیپتروشیمی خراسانکریستال مالمین

ریال180,888خبرگان سهامپتروشیمی مارون184,48139,847,824184,481200,889216178,886336216نقدیپتروشیمی ماروندی اتیلن گالیکول

ریال209,899پارس ایده بنیانفرسا شیمی214,257128,553,925214,257216,759600159,2931,525600نقدیفرساشیمیمنو اتیلن گالیکول

ریال726,889بانک سامانپتروشیمی ارومیه727,39743,643,790727,397727,89960651,71111560سلفپتروشیمی ارومیهکریستال مالمین

ریال221,456خبرگان سهامپتروشیمی مروارید222,212133,327,450222,212222,610600159,2931,900600نقدیپتروشیمی مرواریدمنو اتیلن گالیکول

ریال434,969بانک ملیپتروشیمی شازند442,370486,607,000442,370466,8891,100394,0811,8811,100سلفپتروشیمی شازنددی اتیل هگزانول

ریال178,099بانک پاسارگادپتروشیمی بندر امام179,439125,607,060179,439180,456700159,8911,360700سلفپتروشیمی بندرامامزایلین مخلوط

ریال452,750بانک ملیپتروشیمی شازند452,751229,092,028452,751452,752506452,750517506سلفپتروشیمی شازندمنومر وینیل استات

ریال263,659بانک ملیپتروشیمی شازند263,87340,636,486263,873263,999154263,459165154نقدیپتروشیمی شازنددی اتانول آمین

بنزن

پتروشیمی بوعلی 

0540210,76700نقدیسینا

پتروشیمی بوعلی 

ریالسهم آشناسینا

ریالبانک پاسارگادپتروشیمی بندر امام0500210,76700نقدیپتروشیمی بندرامامبنزن

ریالصبا تأمیننفت پاسارگاد020088,00000نسیهنفت پاسارگاد اراکPG5822قیر 

ریال180,745نهایت نگرپتروشیمی برزویه180,7453,614,900180,745180,7450180,7452020(مچینگ)سلف پتروشیمی برزویهارتوزایلن

ریال289,407بانک ملیپتروشیمی شازند289,4079,550,431289,407289,4070289,4073333(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازندایزوبوتانول

ریال178,886خبرگان سهامپتروشیمی مروارید178,88613,416,450178,886178,8860178,8867575(مچینگ)نقدی پتروشیمی مرواریددی اتیلن گالیکول

ریال88,000صبا تأمیننفت پاسارگاد88,0008,800,00088,00088,000088,000100100(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد تهران6070قیر 

ریال115,000صبا تأمیننفت پاسارگاد115,0005,750,000115,000115,0000115,0005050(مچینگ)نسیه نفت پاسارگاد آبادانMC250قیر 

ریال281,405صبا تأمینپتروشیمی فن آوران281,4056,472,315281,405281,4050281,4052323(مچینگ)سلف پتروشیمی فن آوراناسید استیک
پلی پروپیلن نساجی 

Z30Sریال362,669بانک ملیپتروشیمی شازند362,66914,506,760362,669362,6690362,6694040(مچینگ)نقدی پتروشیمی شازند


