عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش(برخی از قسمت های این بخش از گزارش به علت مشکل نرم افزاری بروز نمی باشد )
-1فارس -155.92-

نمادهای معامالتی با بیشترین درصد مثبت

خاهنح ،کیسونح ،سپرمی

 -2فملی -38.3

نمادهای معامالتی با بیشترین درصد منفی

سرچشمهح ،وکوثر ،رفاه

-3شپنا -37.02

تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون(میلیون سهم)

N /A

تعداد نماد با تغییرات مثبت

N /A

ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون(میلیارد ریال)

N /A

تعداد نماد با تغییرات منفی

N /A

تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش

N /A

رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

N /A

تعداد نماد بدون تغییر

N /A

تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش

N /A

رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معامالت

N /A

تعداد نمادهای متوقف

بیشترین تاثیر مثبت
در شاخص

-1آپ +23.48
-2شبندر+22.04
-3فوالد +17.11

حجم کل معامالت بورس و فرابورس(میلیون سهم)

1,062

ارزش کل معامالت بورس و فرابورس(میلیارد ریال)

3,657

بیشترین تاثیر منفی
در شاخص

تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش
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!#VALU E

عملکرد بازارها و شاخص های جهانی در تاریخ گزارش
شاخص

کامودیتی

نرخ(دالر/بشکه) یا (دالر/تن)

شاخص داوجونز

24,263

1.39

نفت برنت

74.96

1.68

شاخص S&P 500

2,663

1.28

مس

6,845.0

)(0.30

شاخص ترکیبی نزدک
شاخص نیکی ژاپن
شاخص دالر

مقدار(واحد)

درصد تغییر

درصد تغییر

نسبت به روز گذشته

نسبت به روز گذشته

7,210

1.71

روی

3,061.3

1.83

22,473

)(0.16

آلومینیوم

2,345.8

3.12

92.41

0.17

اونس طال

1,315.1

0.22

نرخ های جهانی بیلت فوالد و سنگ آهن
میانگین

درصد تغییر

نرخ(دالر/تن)

نسبت به هفته گذشته

510

)(1.35

ترکیه(فوب)

535.0

)(1.83

هند(فوب)

507.5

0.00

امارات( سی اف آر جبل علی)

527.5

0.00

مصر(سی اف آر)

527.5

)(0.75

نوع بیلت
( CISفوب دریای سیاه)

مسیر حمل سنگ آهن

نرخ(دالر)

درصد تغییر
نسبت به روز گذشته

برزیل به چین

18.455

2.2

غرب استرالیا به چین

7.677

5.8

هند به چین

12.3

)(2.4

آفریقا به چین

13.9

3.7

ایران به چین

19.8

0.0

موجودی انبار سنگ آهن
موجودی کل انبارهای چین

مقدار(هزار تن)
157,882

درصد تغییر
نسبت به هفته گذشته
)(0.2

کشور
استرالیا

برزیل

هند
روسیه

ایران

موجودی انبار سنگ آهن
موجودی انبار بندر Caofidian

مشخصات و شرایط فروش سنگ آهن
ریزدانه  %56.7تا  -%62.5فوب بندر دمپایر

نرخ دالری( $تغییر)
)33-61.7(-

درشت دانه  %62و %63

)69.5-71.6(-

ریزدانه  %61تا  %65فوب بندر توبارو

)40.9-72.6(-

درشت دانه %64فوب بندر توبارو

)42.4(-

گندله %65فوب بندر توبارو

)112.7(-

ریزدانه  %55تا  %63فوب بنادر  Goaو Chennai

)16.4-48.1(-

گندله  %64فوب بنادر Chennai/Paradip

)103.7(-

کنسانتره با عیار  %65و  %66فوب دریای سیاه

)69.6-70.7(-

گندله با عیار  %63و  %65فوب دریای سیاه

)98.7-104.7(-

کنسانتره با عیار  %65تا  - %67فوب بندرعباس

)67.9-71.4(-

هماتیت با عیار  %55/56تا  -%61/62فوب بندرعباس

)16.8-26.1(-

مگنتیت با عیار  %53/54تا  -%61/62فوب بندرعباس

)17.9-32.2(-

مقدار(هزار تن)
24790

درصد تغییر
نسبت به هفته گذشته
)(1.0

گزارش روزانه بورس كاال
(معدني و صنعتي)

توجه :جدول زیر آمار معامالت گروه صنعتی طی دو روز کاری اخیر(استخراج شده از سایت بورس کاال) می باشد:
ارزش معامله
قیمت پایانی میانگین
نوع
تولید کننده
نام کاال
(هزارریال)
موزون
قرارداد

حجم
معامله (تن)

تختال C

فوالد خوزستان

سلف
(مچینگ)

008,22

00080228222

08222

تختال C

فوالد خوزستان

سلف

008,22

00080228222

008222

سبد میلگرد
مخلوط

ذوب آهن اصفهان

سلف

008000

0080008,00

000

سبد میلگرد
مخلوط

نورد فوالد صنعتی و
ساختمانی یزد

نقدی

008,22

0080008022

,,,

آهن اسفنجی

فوالد سیرجان ایرانیان

نقدی

008,,0

0080008022

08222

امور اقتصادي و سرمايه گذاري
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