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٦٩٦٦٣٢١,٨١،٤٥٢،٢٨٦٤٢٧،٠٦٤٣١٢١٧٥.٥٩٢.٠(٩٢٥)(٣,٩)١٣٨،٣٣٥،٠٢٧٢،٠٩٦،٧٩٥١,٣٤١٥،١٦٠١٥،٩٠٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٢,٧١٢٣،٤٩٢٨٣،٨٨٨٢٢٤١٥٧.٧٨٠.٢(٧٨١)(٢,٢)٣٦،١٦٨،٥٨٥٦٢٦،٧٥٠٠,٤٠١٧،٣٣٠١٧،٩١٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٤,٢١١٧،٤٥٢٢٨٩،٦٩٢٣١٨١٣٦.٥١٠٠.١(٣٨٣)(١,٥)٢٤،٨٥٥،٥٨٩٤٠٠،٣٧١٠,٢٦١٦،١١٠١٦،٥٥٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٢,٨٢٩،٨٩٠٧٨،٨٧٧٣٨٢١٧٢.٢٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦٢)(٣,٧)٤،٥١٢،١٣٩١٩١،٥٧٦٠,١٢٤٢،٤٥٨٤٣،٠٠٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٣٢,١١٠٨،٨٤٩٣٦٠٢٥٩.٦١٩٢.٥--٥٠،٣٤٠٤٩،٤٤٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٤٧,٧٢١،٥٨٩١٩٤،٦١٨٨٣٢١٩.٠١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(٤٢٢)(١,٣)١٦،٤٨٨،٩٣٩٦٢٥،٠٩٥٠,٤٠٣٧،٩١٠٣٩،٨٥٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٢٨٦،٩٥٨،٥٧٠٧،٩٥٨،٨٢٦٥,٠٨٢٧،٧٤٠٢٨،٤١٠٢,٥١,٩٠٤١١٩٩٣٤٣٢٣,١٢١،٢٤٦،٧٢٠٦٣٩،٠٠٦٢١١٢٩٤.٨١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٦,١٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٣٦٢٢٢٧.٤٦٨.٣(٥)(١,٣)١،٢٨٨،٩٧٤٢٣،٢٩٨٠,٠١١٨،٧٧١١٨،٠٧٥شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٥٢,٧١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٧٦١١٢.٢١٩٤.٢(٧٦٩)(٥,٠)٢،٢١٧،٩٣٧٩٨،٩٦٤٠,٠٦٤٤،٦٢٠٤٤،٦٢٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٢،٣٩٩٩٢،٩٨٥٣٢٤٦٤.١١٩٩.٤(٥٢)(٤,٢)٢،٥٤٧،٩٥٤١٢٥،٨٩٦٠,٠٨٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٢٨٠٥،٧٦٧،٧٣٠٤٣٩٢٦.٢١٩١.٩-(١,٣)٢٧٢،٤١٥٤،٧١٤٠,٠٠١٧،٩٨٤١٧،٣٠٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٩٩٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٣,٠٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٢٠٨٢٥٦.٤١١٩.٩(٣,٣٤٧)(٣,٥)٦٥٠،٦٥١،٥٥٩١٠،٥٧٣،٠١٥٦,٧٥١٦،٢٥٠١٦،٧٠٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٢,٥١،٣٠٠١٠٩١١٧١٩٩.٨٧٦.٨(٥٣)(٠,٣)٦٣،٣٧٨،٩٧٨٢،٥٠٤،١٣٣١,٦٠٣٩،٥١٠٤١،٥٩٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧١٩,٥٢٠٠،٥٠٠٤،٠٢٩،٨٦٣٦٨١٣١.١٥٩.٢(١٥)(٣,٢)٦،٠٢٢،٩٦٧٦٩،١٥٦٠,٠٤١١،٦٩٢١١،٤٧٦فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٢٤,٨٤٦١،٣٠٠١٨٠،٥١٠٢٢٣١٦١.٤١٢٥.٠(٢٥٧)(٣,٧)٢٥،٠٧٥،٤٩٠٤٠٣،٥٧٨٠,٢٦١٦،٠٩٠١٦،٨٠٠فوالد كاوه جنوب كيش

٣٤٢,٩٨٠,٥٦٦١٣٩١٢٣.٦٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٣.٠)٤١٣,٨١٦٨٠,٣٤٧٠.٠٥١٩٤,١٦٠١٩٤,١٥٤م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٩,٠٢٨،٥٩٠٢٣،٥٤٤،٨٤٨٣٦٩٣١٢٩٨-٣٠٣(٧٦)(٥,٠)١٠,٦٢٥,٢٢٥٢٢٢،١٩٥٠.١٤٢٠,٩١٢٢٠،٩١٢هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٥٦,٨٢٨٣,٦٨٠١٨٧,٨١٦,٨٠٢٢٤١٥٨.١٨٣.٤(٣٤)(٥,٠)٧٨،٣١٤،٢٤٤٥٤٣،١٣٦٠,٣٥٦،٩٣٥٦،٩٣٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

٣,٢--١،٦٠٨،٥٤٤١،٦٦٢،٢١٦٥٣،٦٧١                

٣,٢--٤٢٢،٣٢٧٤٣٦،٤١٨١٤،٠٩٢                

٢--٤٥٦،١٩٦٤٦٥،١٢١٨،٩٢٥                    

٢--٢٩٩،٢٨٠٣٠٥،١٣٥٥،٨٥٥                    

٢,٨--٢،١٩٥،٤٦٠٢،٢٥٩،٧١٣٦٤،٢٥٣                

٣--١٧،٢٢١١٧،٨٢٤٦٠٣                    

*براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
**براي دوره شش ماهه منتهي به ٩٩/٠٤/٣١
***براي سال مالي منتهي به ١٣٩٩/٠٣/٣١

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٦/٠٣

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

متوقف (برگزاري مجمع)

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

متوقف (افشاي اطالعات)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣١

زمالرد. ثبهساز. ولملتنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-شستا ٤٨١٥-١-فملي ١٩٠٤+

بنو. چكارن. كسرامنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فارس ٤٧٥٤-٢-امين ٩٣+

١,٢٩١,١٣٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فوالد ٣٣٤٧-٣-ثبهساز ٧٨+

١٧,٩٩٨,٨٣٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٣٩تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٢٦٨حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧١٥,٢٤٤تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٨٣تعداد نماد با تغييرات منفي١٥٦,٥٦٧ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٦,١٧٣,٩١٣تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٣تعداد نماد بدون تغيير٩رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٥٥تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٢٧تعداد نمادهاي متوقف١٦رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معامالت

مقدار( واحد) شاخص
درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته
نرخ( دالر/بشكه)  يا ( دالر/تن) كاموديتي

درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته

٤٥٢.١نفت برنت٢٨,٠٧٨٠.٥شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٢٧٠.٦مس٣,٣٩٧٠.٣شاخص ٥٠٠

٢,٤٥٤٠.٣روي١١,٤٥٢١.٢شاخص تركيبي نزدك

١,٧٧٤٠.٤آلومينيوم٢٢,٩٨٦٠.٣شاخص نيكي ژاپن

١,٩٤٦٠.٣اونس طال(٠.٣)٩٣شاخص دالر

نوع بيلت
ميانگين

نرخ( دالر/تن) 

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته
ميانگين نرخ( دالر/تن) نوع سنگ آهن

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته

CIS exports index
(fob Black Sea port)

(٠.٥)٤٠٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٩.٢٧
٣.٨

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥٠.٠-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٧.٣٨
٤.٠

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٥٠.٠-٤٠٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٥.٥٥.٤

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٥٠٠.٠-٤٤٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٣٠
٣.٨

Egypt imports (cfr main port)٤٣٠٠.٠-٤١٥Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٨.٢٩
٣.٢

عملكرد بازار بورس و فرابورس در تاريخ گزارش

عملكرد بازارها و شاخص هاي جهاني در تاريخ گزارش

بيشترين تاثير مثبت

 در شاخص

نرخ هاي جهاني بيلت فوالد و سنگ آهن

بيشترين تاثير منفي

 در شاخص

سه نماد سهام با بيشترين ارزش معامالت در بازار امروز عبارتند از:  شستا. شپنا. فوالد



عرضه (تن) باالترين ارزش معامله (هزارريال) قيمت پاياني ميانگين موزونتوليد كنندهنام كاال
 قيمت پايه 

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

B ٩7,88١7,٣٣2,2٤٩,٤٣٠٩8,٩١٩7٤,٩١٠٩٣,77٤7٩,86٠7٤٩١٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم

C ٩5,58٤٤,68٩,٣٤8,5١٠٩٩,7٩٩٤٩,٠6٠٩٣,77٤5١,٠٤٠٤٩٠6٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم

B ٩2,٤62١,١5٩,565,٩٤2٩2,٤62١2,5٤١٩2,٤62١2,5٤١١25٤١فوالد مباركه اصفهانورق گرم

AS٩U٣GS ٤٤٠,5٣٤7٩2,٩6١,2٠٠٤٤٠,5٣٤١,8٠٠٤٤٠,5٣٤١,8٠٠١8٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش آلياژ

١5٤,6٤٣262,8٩2,٣5٠١6٣,5٠٩١,7٠٠١٤6,2٣١١,8٠٠١7٠٠فوالد مباركه اصفهانورق قلع اندود

AS5U٣GR ٤7٣,8522٣6,٩26,٠٠٠٤7٣,8525٠٠٤7٣,8525٠٠5٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش آلياژ

C ٩٤,٩٠5١62,287,55٠٩٤,٩٠5١,7١٠٩٤,٩٠5١,7١٠١7١٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم

AS7GO٤66,٤٤8٩٣,28٩,6٠٠٤66,٤٤82٠٠٤66,٤٤82٠٠2٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش آلياژ ٣

٤7٤,6٠٠66,٤٤٤,٠٠٠٤7٤,6٠٠١٤٠٤7٤,6٠٠١٤٠١٤٠فرآوري مواد معدني ايرانشمش روي ٩٩,٩7

٤7٤,6٠٠٤7,٤6٠,٠٠٠٤7٤,6٠٠١٠٠٤7٤,6٠٠١2٠١٠٠سپنتا رويشمش روي ٩٩,٩8

١,٣٠٩,٣2٤26,١86,٤8٠١,٣٠٩,٣2٤١,٠٠٠١,٣٠٩,٣2٤2٠2٠گيل راد شمالمس مفتول

١,٣٠٩,٣2٤26,١86,٤8٠١,٣٠٩,٣2٤87٠١,٣٠٩,٣2٤2٠2٠صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول

LM2 ٤8٤,٩58١٩,٣٩8,٣2٠٤8٤,٩58٤٠٤8٤,٩58٤٠٤٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش آلياژ

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٦/٠٣



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ادرصد خريد حقيقي  ه
٤١%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت خريد
درصد خريد هاي حقوقي ها درصد خريد حقيقي  ها

درصد فروش 
حقوقي ها

١٦%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٤%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.608.467عدد  کاهشدرصد  23/3 و با منفیواحد  53.748شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 133.446میلیون سهم به ارزش کل  10.331

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  17.221عدد  کاهشدرصد  38/3با و  منفیواحد  603 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 23.787میلیون سهم به ارزش کل  965 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 پایانی قیمت ،(دوم دارا) پاالیشی گذاریسرمایه صندوق به واگذاری قابل سهام برای ،تخفیف اعمال برای قیمت محاسبه مبنای 

 .بود خواهد شده یاد صندوق نویسی پذیره شروع از قبل معامالتی روز

 شد ابالغ رسماً درصد 50 به هاکارگزاری اعتبارات ضریب افزایش. 

 رفاه توسط باید شستا. )ددارمی بر قدم خود مجموعه زیر سهام از حمایت جهت در اقتصاد و رفاه وزارت گویندمی خبری منابع 

 (دارد مشابهی شرایط هم شبندر شودمی گفته. شود حمایت

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 معامالت تکلیف تعیین بر مبنی پارسیان بانک ساالنه عادی عمومی مجمع تکلیف به نظر": آمده پارسیان بانک سازی شفاف در 

 عنایت با و شده انجام مذاکرات از پس رساندمی اطالع به ،کیش پارسیس آتیه و پارسیان تامین صبا هایشرکت به امالک فروش

 افشان زر ساختمانی هایپروژه گردید مقرر ،بانک سهامداران صالح و صرفه رعایت نیز و خریداران توسط تعهدات ایفای عدم به

 ".شود اقاله پیروزی و

 دستورالعمل 28 ماده وفق دارد نظر در صبانور شرکت شناسایی کرد. ومعادن فروش محل از خالص سود ریال میلیارد 716 کنور 

 شرکت سهام کل فروش به نسبت ،فرعی هایشرکت توسط اصلی شرکت سهام تملک ممنوعیت بر مبنی ،شرکتی حاکمیت

 .نماید اقدام( عام سهامی) فلزات و معادن توسعه گذاریسرمایه

 میلیارد  24،000 مبلغ به ریالمیلیارد  4،000 مبلغ از سرمایه افزایش پیشنهاد منظور به مدیرةهیئت توجیهی گزارش وبهای

 اجرای و مالی ساختار اصالح منظور به را هادارایی ارزیابی تجدید مازاد انباشته، سود سهامداران، نقدی آورده محل از ریال

 .نمود ارسال قانونی بازرس و حسابرس به اظهارنظر جهت شرکت، ایتوسعه هایپروژه

 که است داشته فروش ریال میلیارد 119،094 ماهه 4 در این شرکت .است داشته فروش ریال میلیارد 29،049 مرداد در فملی 

 696،292،295 شرکت در فروردین ماه کاتد هر تن فروش  نرخ بوده است. ریال میلیارد 84،620 سال گذشته مشابه مدتدر 

 است. بوده ریال 1،069،699،517ماه  مرداد درو  ریال

 فروش محقق کرده است که این  ریال میلیارد 93،989 ماهه5  در جمعاو  داشته فروش ریال میلیارد 26،958 مرداد در فخوز

 .است بوده ریال میلیارد 66،818سال گذشته   مشابه مدت مبلغ در
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 محقق کرده است و از ابتدای سال تا کنو نیز  هاگذاریسرمایه فروشاز محل  سود ریال میلیارد 559 در مرداد ماه وبانک

 .است کرده اخذ مجمع سود ریال میلیون 1،350،785

 

 اخبار اقتصادی

 در هافرآورده قیمت بهبود از ناشی که داشته رشد درصد 10 قبل هفته دو به نسبت تقریبا پاالیشی فرعی محصوالت پایه قیمت 

 .است نیمایی دالر رشد و جهانی سطح

 شد نهایی ایران به میوه محموله اولین ارسال با ونزوئال با شده امضا تجاری قراردادهای کرد اعالم ونزوئال در ایران سفارت. 

 رسید دالر هزار یک قیمتی محدوده به آسیا در سبک اتیلنپلی ،کرونا ظهور از پس بار اولین برای. 

 نرخ افزایش از ناشی خطر معرض در ،کرونا ویروس از رهایی از پس چین اقتصادی رونق" گویدمی پیانداس بندیرتبه موسسه 

 ".شود می واقعی بهره نرخ رفتن باال به منجر نهایت در که دارد قرار تورم نرخ کاهش و بهره

 و بوده جدید رکورد یک که رسید دالر تریلیون 7/89 به و داشت مالحظه قابل رشد گذشته هفته در دنیا سهام بازار ارزش 

 داد خواهد خاتمه ،بحران به کرونا واکسن یافتن با زود یا دیر دنیا که معتقدند گذارانسرمایه .است دنیا GDP %5/101 معادل

 .هستند دنیا مرکزی هایبانک ارزان نقدینگی بر تکیه با گذاریسرمایه و سهام خرید حال در نگرانی بدون لذا و

 

 

 30/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 به تومانارقام 

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 19.446 20.156 نرخ دالر نیما
 

 26.680 26.580 نرخ سنا
 

 3.006.000 ربع سکه

 22.480 22.380 نرخ دالر سنا
     

 5.330.000 نیم سکه

 22.960 22.860 نرخ بازار آزاد
 

1.1837 EUR/USD:   10.761.000 تمام امامی 

 22.480 22.380 صرافی ملی
     

 10.489.000 بهار آزادی

 

 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 

     

15
20
25
30
35
40
45
50

(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

1,450      
1,550      
1,650      
1,750      
1,850      
1,950      
2,050      
2,150      

(دالر)اونس طالی جهانی 
30/06/99  

دالر 1946  

30/06/99  
دالر 27.45  
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145,000      

165,000      

185,000      

205,000      

225,000      

245,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000
65,000,000
75,000,000
85,000,000
95,000,000

105,000,000
115,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی  30/06/99  
ریال 600.229  

03/06/99  
ریال 000890.104.  


