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99
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رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

١٢،٤١٥،٥٢٧١٩٧،٥٣١٠,٠٨١٥،٩١٠١٥،٩١٠٥,٠١,١٠٠٦٩٦٦٣٢٢,٩٢٣،٥٦٤،٦٤٥١١،٠٣٠٣١٢١٨٨.٦٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

٥،٧٣٧،٨٤٧١٠٤،٣٧١٠,٠٤١٨،٠٧٠١٨،١٩٠٤,٣١,٤٧١١٣٦١٣٣١١٣,٣٣١،١٩٨،٦٤٧٢،٧٥٠٢٢٤١٦٤.٤٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٧،١١٥،٦٤٨١٢٠،٣١٤٠,٠٥١٦،٩١٠١٦،٩١٠٥,٠١,١٨٦١١٣٧٢٨٧١٤,٩٦،١٩٤،٧٧٦٨،٠٦٢٣٢١١٤٧.٨١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٤,٠٢١،٠٢٠،٦٥٩١٠٠،٠٠٠٣٨٧١٨٥.٤٢٤٣.٥*٤،٠٥١،٥٠٨١٨٠،٦١٦٠,٠٧٤٤،٥٨٠٤٤،٥٨٠٥,٠٨٢١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٤،٨٩٣،١٨٠٢٥٢،٩٥٥٠,١٠٥١،٧٠٠٥١،٨٧٠٢,٧١٠٧١٥٦٧٢،٢٦٧٣٣,٠٤٢،٤٥٧٦٨،٠٨٣٣٦٢٢٦٩.٠١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٠,١١٦،٤٩١،٨٨٩٦٠٠٤٣٢٣٤.٧١٧٧.٧**٣،٣١٥،٦٧٣١٣١،٩٦٤٠,٠٥٣٩،٨٠٠٣٩،٨٠٠٥,٠١,٥١٥٧٩٥١٤٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٢١،٨٦٤،٦٣٦٦٣٦،٦٩٨٠,٢٥٢٩،١٢٠٢٩،١٢٧٥,٠٣,٧٣٨١١٩٩٣٤٣٢٤,٣١٣٥،٠٠٥،٠٩٩٠٢١١٣١٤.٢١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

٤٦،٦٥٧،٢٢٣٨٧٧،٢٢١٠,٣٥١٨،٨٠١١٩،٧٠٩٠,٢١١١٦٥٣٧٢١٦,١١٢٥،٠٧٣٣٤٩،٥٠٤٣٦٦٢٢٧.٩٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٥٠,٢١٥،٩٠٠٤١،٠٢٧٤٧٥١٠٧.٢١٩٤.٢(٦٧٤)(٤,٨)٢٤،٨٧٠،٢٠٢١،٠٥٦،٩٢٨٠,٤٢٤٢،٥٠٠٤٢،٨٥٠فوالد خراسان

١،٥٣٧،٢٤٨٧٩،٤٧٠٠٥١٧٠٠,٠٠٥١،٨٨٠٤,٦٥٢٢١١١١،٢٩٠٢٤,٥٦١٠١٤٩,٠٠٨٦,٠٠٣٢٦٧١.٥١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤١٧١،٤٣٧،٣٨٨١،٢٤٤،٦٦٨٤٣٩٢٣.٠١٩١.٩-(٢,٥)٩٠٤،٦١٩١٥،٧٨١٠,٠١١٧،٥٢٨١٧،٤٤٥گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٦٠٠٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٥٩،١٧٥،٨٢٦١،٠٠٩،٥٤٠٠,٤٠١٧،٠٦٠١٧،٠٦٠٥,٠٤,٥٢٣٧٠٨١٨٧٢٤,١١٩٠،٥٥٩،٤٢٣١١٥،٩٤٥٢٠٨٢٧٤.٠١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٢،٧٧٨،٦١٤١١٥،٢٥٧٠,٠٥٤١،٤٨٠٤١،٤٨٠٥,٠١,٠٠٣١٧٥٣٦٤٦٢٣,٧٣٣،٤٤٤،٧٣٩١٢،٢٠١١١٦٢١٤.٥٧٦.٨فوالد  خوزستان

١٤،٥٩٩،٩١٣١٧٨،٥٨٩٠,٠٧١٢،٢٣٢١٢،٢٧٦٤,٦٢١٦٠٠١٦٧٢٠,٤٣،٨٠٥،٣٥٣٨،٧٣٩٧٠١٤١.٦٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٥،٩٧٢،٣٨٧١٠٠،٨٧٤٠,٠٤١٦،٨٩٠١٦،٨٩٠٥,٠٣٢١٦٤٨١٧٢٢٦,١٢٢،١٧٤،٤٠٩١،١٧٧٢٢٣١٧٤.٢١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٧٤٤,٨٥٨٤٦٣١٣٩١٢٩.٩٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٨٥١,٧٩٩٣٦٩,٧٠١٠.١٥١٩٩,٦٤٤١٩٩,٩٨٤٢.٨م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٠,٢٢،٤٥٥،٧٩٥٢٠،٥٦٠٣٧٣٣١٧٩٨-٢٥,٦٨٥,٠٦٥٥٤٦،٥٠٨٠.٢٢٢١,٢٧٧٢١،٩٥٧١,٨٢٥٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٩٢،٠٠٥،٤٨٥١،٣٨١،٠٨٣٠,٥٥٧،١٩٣٧,٢٨١٣.٧٢٤١٢٢٣٤٥٩,٠٣٨,٩٥٩,٧٥٤٢٤١,٣٥١٢٧١٦٧.٧٨٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٦٥٠،٠٢٧١،٦٠٨،٥٨٢٤١،٤٤٥٢,٦                  

٤٣٣،٢١٨٤٢٢،٣٣٧١٠،٨٨٢٢,٦                  

٠--٤٥٥،٨٦٠٤٥٦،٢٠٢٣٤٢                    

٠--٢٩٩،٠٦٠٢٩٩،٢٨٤٢٢٤                    

٢،٢٤٤،٨٠٦٢،١٩٥،٥٣٦٤٩،٢٧٠٢,٢                  

١٧،٥١١١٧،٢٢٠٢٩١٢                     

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد

*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 ٩٩/٠٦/٠٤

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)



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

هاي وب. مارون. شپنانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فخاس ٦٧٤-١-فارس ٤٦٠٠+

وليز. زدشت. تبركنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-حكشتي ٥١٨-٢-فوالد ٤٥٢٣+

١,٣٠٤,٨٩٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-ثشاهد ٣٥٣-٣-فملي ٣٧٣٨+

١٨,٢٣٩,٢٠٥ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٥٠تعداد نماد با تغييرات مثبت١٣,٧٦١حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧٢٩,٠٠٤تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٤٥تعداد نماد با تغييرات منفي٢٥٠,٥١٥ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٦,٤١٤,٢٨١تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٢تعداد نماد بدون تغيير١١٥رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩٠٧تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٢٠تعداد نمادهاي متوقف١٥٩رتبه 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

٤٦١.٥نفت برنت(٠.٤)٢٨,١٨٨شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٢٥٠.١مس(٠.٢)٣,٤٢٦شاخص ٥٠٠

٢,٤٧٧١.١روي١١,٤٠٧٠.٢شاخص تركيبي نزدك

١,٧٧٤٠.٢آلومينيوم٢٣,٢٩٧١.٤شاخص نيكي ژاپن

(٠.٦)١,٩١٩اونس طال(٠.٢)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)

٤٠٠٠.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٩.٢٧
٣.٨

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥٠.٠-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٥.٢٣
٢.٧

Indian exports
(fob main India port)

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

١٣٣.٦٤.٠

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

١٢٨.٢٥
٣.١

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:  سيتا. شستا. دي



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

8٠,2٣٤2,٤٠7,٠26,5٠٠8٠,62٩٣٠,٠٠٠72,٣١١5٠,5٠٠٣٠,٠٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم 
SM 82,١٩١١,6٤٣,82٠,٠٠٠82,١٩١2٠,٠٠٠82,١٩١2٠,٠٠٠2٠,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
78,687١,١8٠,٣٠6,2٠٠7٩,١٣8١5,٠٠٠72,٣١١٣١,2٠٠١5,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
77,٣2٩77٣,2٩٠,٠٠٠77,٤8٩١٠,٠٠٠72,٣١١2١,٠٠٠١٠,٠٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم 
78,2١6625,726,٠٠٠78,57٩8,٠٠٠72,٣١١١8,٠٠٠8,٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم 
76,5٩٣٤5٩,56٠,٠٠٠76,78٩6,٠٠٠72,٣١١١٠,٠٠٠6,٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 
75,٤58٤52,7٤8,٠٠٠75,66٩6,٠٠٠72,٣١١١٣,٤٠٠6,٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم 
76,7٣١٣8٣,656,٠٠٠76,8٩٩5,٠٠٠72,٣١١٩,٠٠٠5,٠٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن شمش بلوم 
75,656٣78,28١,٠٠٠75,8٩٩5,٠٠٠72,٣١١٩,٤٠٠5,٠٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 
C 82,١٩١٣6٩,85٩,5٠٠82,١٩١٤,5٠٠82,١٩١٤,5٠٠٤,5٠٠فوالد هرمزگان جنوبتختال
C 82,١٩١٣6٩,85٩,5٠٠82,١٩١2٠,٠٠٠82,١٩١٤,5٠٠٤,5٠٠فوالد هرمزگان جنوبتختال

77,58٩١55,١78,٠٠٠77,65٩2,٠٠٠72,٣١١7,6٠٠2,٠٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن شمش بلوم 
76,67٠١5٣,٣٤٠,٤٠٠76,88٩2,٠٠٠72,٣١١٣,٠٠٠2,٠٠٠ذوب و نورد زرفامشمش بلوم 
78,2٩٠٩٣,٩٤8,٠٠٠78,5١٩١,2٠٠72,٣١١2,٤٠٠١,2٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
77,٩7٩77,٩7٩,٠٠٠78,85٩١,٠٠٠72,٣١١٣,8٠٠١,٠٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم 

١٠٠٠P-٣65,٩٩7٣6,5٩٩,7٠٠٣65,٩٩7١٠٠٣65,٩٩7١٠٠١٠٠آلومينيوم المهديشمش ٩٩
8١,٤5٩5,٣76,2٩٤8١,٤5٩668١,٤5٩6666فوالد اميركبيرخزرسبد ميلگرد مخلوط

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٦/٠٤



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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٧٥%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٦%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٤%

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  1.650.092عدد  افزایشدرصد  58/2 و با رشدواحد  41.509شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 162.301میلیون سهم به ارزش کل  10.518

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  17.512عدد  افزایشدرصد  69/1با و  رشدواحد  291 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 88.238میلیون سهم به ارزش کل  3،244 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 افتتاح شد. در سال یهزار تن آهن اسفنج 960 یدتول یتبا ظرف یزددر مجتمع فوالد اردکان استان  یآهن اسفنج یدواحد تول 

 کند یتومان عرضه م 6،730هر سهم  یمترا به ق یراندرصد ش 50 یورشهر 19 و معدن بانک صنعت. 

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 سود  یالر یلیونم 2،382،207. سهم تا مرداد ها داشته است یگذار یهسود فروش سرما یالر یلیاردم 620در مرداد  یکوتاپ

 .محقق کرده است

 شرکت گروه  یهسرما یشبا مشارکت بانک سپه در انجام افزا یبه موافقت بانک مرکز یتعنا با :دهدیم یهسرما یشافزا یدوام

درصد از  233معادل  یالر یلیاردم 100.000به  یالر یلیاردم 30.000از مبلغ  یهسرما یش، با افزایدام یگذار یهسرما یریتمد

 یةسرما یشاست انجام افزا یهی. بدیدو سود انباشته موافقت گرد یا یهسرما، اندوخته سهامداران یمحل مطالبات و آورده نقد

 باشد. یفوق العاده م یمجمع عموم یبمنوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصو یادشده

 ینرساند برنامه ا یاستحضار م به  :از محل آورده نقدی سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها یسرمایه بانک د افزایش 

از قانون تجارت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی  یاصالح قسمت یقانون یحهال 141شرکت جهت برون رفت از شمول ماده 

 سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

 یالر یلیاردم 31،304ماهه به   5 در فروش داشته و جمعا یالر یلیاردم 8،365مرداد   در داشته است. یکاوه هم فروش خوب 

  .بوده است یالر یلیاردم21،617 سال گذشته مدت مشابهاست این رقم در  یدهرس

 ریال یلیاردم 4،801مرداد در و  یالر یلیاردم 6،470 در تیرماه مبلغ فروش درآمد محقق کرد. یراز ت کمتر فخاس در مرداد 

 یلیاردم 17،422 قبل سال مشابهمدت  که این رقم دربوده است  یالر یلیاردم 21،300ماهه  5 فروش  جمعمحقق کرده است. 

 .بوده است یالر

  ماهه  5دارد. تراز  یسود پرداخت یالر یلیاردم 15،729و   ییاعطا یالتسود تسه یالر یلیاردم 17،714وبصادر در تراز مرداد

 بهتر شدهدر مرداد بود و  یمنف یالر یلیاردم 8،479ماهه  4مجموع   . این در حالی است کهاست یمنف یالر یلیاردم 6،495

 است.

 مجمع  سود یالر یلیونم 15،783،720 یزها داشته است تا مرداد ن یگذاریهسود فروش سرما یالر یلیاردم 980در مرداد  یروغد

 .ق کرده استمحق یالر  330تا مرداد   یمانده ول یاصل یشرکت ها یهنوز مجمع برخ .محقق شده است
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  163،889قبل  سالو مدت مشابه  218،443 ماهه 5جمع فروش  .است کرده محققفروش  یالر یلیاردم 42،913فوالد در مرداد 

 ه است.بود یالر 67020نرخ فروش یردر تو فروخته  یالر 74،637 در مرداد ماه گرم را ورق است. شرکت بوده یالر یلیاردم

   ه است که این یدرس یالر یلیاردم 18،631به  ماهه 5 جمع فروش ه است.فروش داشت یالر یلیاردم 4،814 ماهمرداد  درشسپا

 ه است.بود یالر یلیاردم 20،788 رقم در مدت مشابه سال گذشته

 

 

 اخبار اقتصادی

 100است و به کمتر از  یافتهکاهش  یاپیروز پ ینهفتم یبرا ،ثبت شده نزد بورس فلزات لندن یمس در انبارها یسطح موجود 

 سابقه است. یب 2007است که از سال  یدههزار تن رس

 یررا غ یلتب یدکه تول باشدیدر بازار تانگشان م یلتب یمتباالتر از ق یوان 110به  یکدر حال حاضر نزدچین  یلتب یدتول ینههز 

در بازار  یانبارها تا مدت یشده تا موجود ینیفوالدسازان چ یدموضوع باعث کاهش تول ینا رودینموده است. انتظار م یاقتصاد

  هضم شوند.

 آمار اعالم شده در  ینرقم نسبت به آخر ینکه ا یدهتومان رس یلیاردهزار م 367ماه تابستان به  ینحجم پول پرقدرت در دوم

 یدهدرصد رس 28به سطح  یزن یپول یهه پارقم رشد ساالن ینتومان کمتر بوده است. با ا یلیاردهزار م 16 /7 یزانخردادماه به م

 اقتصاد یایکاسته شده است. / دن یپول یهدرصد از رشد پا 12دو ماه  یط یناست. بنابرا

 هسته معامالت از روز گذشته توسط  یتکه ظرف ینخبر خوب ا گفت: یخبر یژهو یفرابورس در گفتگو یرعاملمد یهامون

 یچهفته ه یناز ا یاداحتمال ز به .یستکردن زمان معامالت ن یفتهبه دو ش یازین یگربرابر شده است و د 7 یرانیمهندسان ا

درصد  20فردا با  یانیپا یمتبه قدارا دوم  همچنین شوند. یبازار معامله نم یبعد از زمان رسم یهاول یعرضه ها یحت ینماد

 .دارا دوم است یگذار یمتفردا مالک ق یانیپا قیمت شود. یم یسینو یرهپذ یف،تخف

 

 

 40/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 19.698 20.139 نرخ دالر نیما
 

 26.680 26.580 نرخ سنا
 

 3.500.000 ربع سکه

 22.480 22.380 نرخ دالر سنا
     

 5.400.000 نیم سکه

 23.210 23.110 نرخ بازار آزاد
 

1.1832 EUR/USD:   10.844.000 تمام امامی 

 22.480 22.380 صرافی ملی
     

 10.500.000 بهار آزادی

 

 

 

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

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 

40/06/99  
دالر 1921  

40/06/99  
دالر 12.46  

40/06/99  
ریال 100.232  

40/06/99  
ریال 000000.105.  


