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٦٩٦٦٣٢٣,٨٠٠٣١٦١٩٩.٨٩٢.٠(١,٠١٤)(٥,٠)٨٧،٣٩٠،٠٣٢١،٤٤٦،٦٨٤٠,٨٦١٦،٥٥٠١٦،٣٨٠توسعه معادن وفلزات 

٢٩،٢٩٥،١٩٧٥٤٤،٠٨٣٠,٣٢١٨،٥٧٠١٨،٢٩٠٣,٥١,٢٥٥١٣٦١٣٣١١٣,٦١١٦،٩٨٦٢٩٠،٧٣٤٢٣٣١٦٩.٠٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٥,١٤٤،٢٩٣٣٩،٨٨٣٣٢٤١٥٠.٩١٠٠.١(٨٠٣)(٣,١)١٨،٢٦٣،٤٠١٣١٢،٩١٠٠,١٩١٧،١٣٠١٧،٠٣٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٤,٨٥١٠٢٩،٣٥٢٣٩١١٩٧.٢٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٢١)(١,٢)١،٦٦٠،١٢٢٧٥،٩٥١٠,٠٥٤٦،٠٥٤٤٥،٠٠٠سنگ آهن گهرزمين

٧،٧٨٤،٨٥٦٤٠٥،١٠٢٠,٢٤٥٢،٠٤٠٥١،٩٠٠٦,٠٢٣١١٥٦٧٢،٢٦٧٣٣,٢٢٣،٥٧١١٠٤،٤٨٣٣٢٣٢٧١.٤١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٠,٥٠٠٨٥٢٣٧.٤١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(١,٥٥٠)(٤,٤)٨،٤١٠،٢٦٦٣٣٧،٥٤٤٠,٢٠٤٠،١٣٠٤٠،٢٠٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٢٧٣،٧١٣،٨٢٢٧،٦٥٥،٥٨٨٤,٥٦٢٧،٩٧٠٢٨،١٧٠٤,٣٣,٠٩٥١١٩٩٣٤٣٢٣,٣٧،٠٦٤،٩٣٠٧٥٢،٨٨٣٢٢٠٢٩٨.٠١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٦,٦٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٣٦٦٢٣٦.٣٦٨.٣(١٠)(٢,٦)٧،٤٥٢،٧٤٠١٤٣،٧٩١٠,٠٩١٩،٢٩٤١٨،٨٢٦شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٥٦,١١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٨٣١٢٧.٤١٩٤.٢(١٧٥)(١,١)٤٧٨،٨٤٨٢١،٨٥٥٠,٠١٤٧،٤٩٠٤٥،٦٤٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٢،٢٤٩٢،٣٥٨٣٢٧٧٧.٥١٩٩.٤(٤٧)(٣,٧)٢،٩٣٠،٦٥٨١٥٦،٩٦٣٠,٠٩٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٣٥٠١،٣٤١،٧٠٧٤٤٦٢٨.١١٩١.٩-(٢,٤)٩٢٢،٩٢٢١٦،٧٧٦٠,٠١١٨،٢٤٩١٨،١٤٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٩٨٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٣٦٩،٩١١،٣٨٧٦،٥٠٠،٥٥٣٣,٨٧١٧،٥٧٠١٧،٥٨٠٢,٣٢,١٨٣٧٠٨١٨٧٢٤,٨٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٢١٩٢٨٥.٠١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٦١،١٠٩،٥٠٥٢،٥٠٩،٩١٥١,٥٠٤١،٠٧٠٤١،٢٨٠٤,٥٨٩٣١٧٥٣٦٤٦٢٣,٤١،٣٠٠١٠٩١١٧٢١١.٤٧٦.٨فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٠,٦٨٤،٨٣٢٤٦،٢٨١٦٨١٤٤.٥٥٩.٢(٢٠)(٤,٠)١٢،١٩٨،٧٥٧١٥١،٠٥٦٠,٠٩١٢،٣٨٣١٢،٢٧٠فوالد هرمزگان جنوب

٣٢،٢١٤،٦٩٧٥٦٤،٩٥٧٠,٣٤١٧،٥٤٠١٧،٦٩٠٣,٥٢٣٧٦٤٨١٧٢٢٧,١١١٦،٨٠١٢١،٩٩٧٢٣١١٨٤.٥١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

١٠,٨٩٩١,٦٢٩١٣٨١٣٥.١٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٠٣٨,٠٤١٢١١,٩٢٣٠.١٣٢٠٤,١٥٧٢٠٣,٤٨٠٠.١م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٢,٧٢،٥٦٨٢،٣٢٨،٨٣٦٣٧١٣٣٨٩٨-٣٠٣(١٤)(٠,٩)١,٦٤٤,٦٩٤٣٥،٤٩٦٠.٠٢٢٢,٠٣٥٢١،١٢٢هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٦٢,٨٣٤٤,٠٤٤٣٢,٩٤٨,٥٨٧٢٥١٨٥.١٨٣.٤(٣١)(٤,١)٢٠٣،٦٥٢،٨٩٦١،٥٦٠،٠٣٨٠,٩٣٧،٦٦٠٧،٥٨٦سهامي ذوب آهن  اصفهان

١,٧--١،٧٢٧،٢٦٥١،٧٥٧،٢٢٩٢٩،٩٦٤                 

١,٧--٤٥٣،٥٩٥٤٦١،٤٦٤٧،٨٦٩                 

١,٥--٤٧٤،٤٢٥٤٨١،٧٩٧٧،٣٧٢                 

١,٥--٣١١،٢٦٩٣١٦،١٠٦٤،٨٣٧                 

١,٥--٢،٣٤٢،٩٣٦٢،٣٧٨،٨٧٣٣٥،٩٣٨                 

٢--١٨،٣٧٨١٨،٧٧٨٤٠٠                    

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 ٩٩/٠٦/٠١

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)

مقدار

تغيير



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

كنور. وهور. فوالينمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٤١٥٠-١-فملي ٣٠٩٥+

وملي. ثعمرا. آريانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شستا ٣٢٩٩-٢-فوالد ٢١٨٣+

١,٢٧٢,٩٤٤حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١٨٩٩-٣-كگل ١٢٥٥+

١٧,٧٣٢,٤٥٢ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٢١٦تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٠٧٠حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧١٢,٠٦٠تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٠٩تعداد نماد با تغييرات منفي١٦٧,٨٢٩ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٥,٩٦١,٦٥٠تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٥تعداد نماد بدون تغيير١٧رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٤٠تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٢تعداد نمادهاي متوقف٢١رتبه 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

(١.٧)٤٤نفت برنت٢٧,٩٣٠٠.٧شاخص داوجونز

S&P (٠.٠)٦,٤٩١مس٣,٣٩٧٠.٣شاخص ٥٠٠

(١.٧)٢,٤٤٨روي١١,٣١٢٠.٤شاخص تركيبي نزدك

(٠.١)١,٧٦٧آلومينيوم٢٢,٩٢٠٠.٢شاخص نيكي ژاپن

(٢.٣)١,٩٤١اونس طال٩٣١.٠شاخص 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)

(١.٥)٣٩٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٤.١٤
٢.٤

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥١.٢-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٩.٣٢
٦.٥

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٥٠.٦-٤٠٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٦.٧٦.٤

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

١٢٥.٢٥
٠.٦

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

١٢٨.٨٧
٥.٢

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:   شپنا. شستا. فملي



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه

34 
25 

131 
139 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

٢٠%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٠%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

١٥%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٥%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها

1 

58 

24 25 

12 10 

26 

8 

42 

22 

12 
20 

8 

19 

39 

9 

24 

13 

24 

(4) (3)

11 

(7) (8)

1 
10 

(11) (8)
 (20)

 (10)

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

پول) خروج(خالص ورود 



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.727.235عدد  کاهشدرصد  71/1 و با منفیواحد  29.994شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 128.367میلیون سهم به ارزش کل  9.509

 ر این بازار دواحد را تجربه کرد. بطوریکه  18.378عدد  کاهشدرصد  1/2با و  منفیواحد  400 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 39.689میلیون سهم به ارزش کل  1،564 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 خواهد  یشفزادرصد ا 20ها به یاعتبار کارگزار یبضرا، بازار یادامه اخبار مثبت برا در یرسم یرغ یهایدهشن یطبق برخ

 .یافت

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 1،031این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال گذشته . است محقق نموده یالیر 548ماهه سود   3در  ینفاسم 

مواد  یونتاس)فلو soاز پروژه  یبه بهر بردار یتبا عنا گفته است یحشرکت در توضریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. 

به  لیار یلیونم 16،038،000مبلغ  ییدر صورت فروش محصوالت نها ،شودی( برآورد میکربنات -یدیسولف مخلوط یمعدن

داشته  تومان سود ناخالص یلیاردم 1،100ورد کرده است که آبر 99سال  یبرا . همچنیندرآمد ساالنه شرکت اضافه شود

 .باشد

 رملو از مرز چاد یمجتمع معدن یدخط تول 5کنسانتره سنگ آهن در  یدتول :شکسته شدملو کنسانتره آهن در چادر یدرکورد تول

هزار  42و  یونیلم 1 یزانبه م 1391سال  یرماهمربوط به ت کنسانتره یدرکورد تول باالترین .هزار  تن گذشت 53و  یلیونم 1

  .تن بوده است

  ه ازای بریال سود  1،454 مبلغ 31/03/99ماهه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 12فارس مطابق صورت های مالی

 است.  ریال بوده 687هر سهم محقق نموده است. این در حالی است که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

 

 

 اخبار اقتصادی

 از بحران قبلدرصد میزان تقاضای  97به  ،تقاضای جهانی نفت در سه ماهه چهارم امسال گویدیم یوزیر انرژی عربستان سعود 

 کرونا بازخواهد گشت.

 یهعل هایمن تحربازگرداند یبر عزم واشنگتن برا یدضمن تأک یوز،نبا شبکه فاکس مصاحبه در یکاامور خارجه آمر، وزیر پامپئو 

 .ردمجازات خواهند ک یتامن یدر شورا یکامخالفت با قطعنامه آمر یلدل را به یهو روس ینهشدار داد که چ یرانا
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  کشور  13ل، سازمان مل یتامن یعضو شورا 15 یاناعالم کرد از م رویترز :یرانا یهعل یکاآمر یشنهادکشور با پ 13مخالفت

اعالم  ،رانیا یهسازمان ملل عل هاییمماشه و بازگرداندن تحر یسممکان یسازدر فعال یکاآمر یشنهادمخالفت خود را با پ

 .اندکرده

 یلالملیننس بآژا مدیرکل .سفر  خواهد کرد یرانبار به ا یناول یاتمى برا یانرژ یالمللینآژانس ب یرکلمد یرافائل گروس 

رود یم ظارانت ر کند.به تهران سف یران،با هدف گفت و گو و مذاکره با مقامات ارشد ا یندههفته آ یلاست اوا یدوارام یاتم یانرژ

  شود. یراناعالم نشده ا یاهسته یتسازمان به دو سا ینکارشناسان ا یسفر، خواستار دسترس یندر ا یکه و

 ینسطح در چند ینهفته به باالتر ینسنگ آهن ا یمتق سی،بیانیگزارش س به :سال رکورد زد 6سنگ آهن پس از  یمتق 

 یقاضا براتو  یافته یشافزا هایرساختساخت ز ،با وجود بحران کرونا یباعث شد تا حت یندولت چ یها. مشوقیدرس یرسال اخ

 2014سطح از  ینباالتر ینکه ا یددالر رس 130هفته به  ینهر تن خشک سنگ آهن ا ینقد قیمت سنگ آهن باال برود.

 65/112 به به ثبت رساند و یدیدواردات سنگ آهن رکورد ج ی،در ماه جوال یناداره گمرک چ یهاداده طبق کنون است.تا

با  یگرد یسو از درصد از ماه قبل باالتر است. 8/10درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و  24، که رسیدتن  یلیونم

کشور،  یناآهن از معادن بزرگ  یدانداز تولدر مورد چشم یو نگران یلاز آن در برز یناش یرومکرونا و مرگ یوعش یدتشد

 کرده است. یتآن را تقو هاییمتق

 ماهه  6در  ینو چ یراندهد که حجم صادرات و واردات ایآمارها نشان م ینتر تازه :ینو چ یرانا یدالر یلیاردم 4/7 تجارت

 است.  هیافتکاهش صد نسبت به مدت مشابه سال قبل در9/41رقم  یندالر بوده که ا یلیاردم 4/7 یالدیم 2020نخست سال 

 نصاب سقف  از سهامداران، یتحما یدر راستا ،)سنا(، سازمان بورس و اوراق بهاداریهبازار سرما یخبر یگاهبه گزارش پا

 یابتدا درزارش، گ یناساس ا بر شد. ییندرصد تع 15در اوراق بهادار با درآمد ثابت،  یگذاریهسرما یهاصندوق یگذاریهسرما

بق اعالم ط ،یزن یو در مرداد ماه سال جار ه بودشد یینرصد تعد 10حد نصاب  ینا ی،ماه سال جار ینو در فرورد 99سال 

  .ه بودیافتدرصد کاهش  5صندوق ها به  یندر سهام ا یگذار یهنصاب سرما سازمان بورس و اوراق بهادار حد

 یشبورس کاال پ استاندارد، مسکن در یبا انتشار اوراق سلف مواز یندهماه آ یک تا بورس: یمطالعات اقتصاد یرجواد فالح مد 

ل حوزه مسکن وابسته به بانک عام ،مسکن یگذاریهتوسط شرکت سرما ،استاندارد ینامه اوراق سلف مواز امید  .شودیفروش م

 یداریخر و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن یبه صورت متر توانندمی افراد شده است. یلو به بورس کاال تحو یهته

 کنند.

 یصنف هایواحد فروشندگان طال و جواهر تهران گفت یهاتحاد یسئر :شد یطال و سکه اجبار یدخر یبرا یارائه کارت مل 

ها در آن یلماخذ کنند و شماره  یاست کارت مل یالر یلیونم 15از  یشها بکه مبلغ فاکتور آن یانیموظف شده اند از مشتر

 یک تواندیدام ماق یناخذ کند که ا یاتسکه طال مال یکاز  یشد تا از دارندگان بدار یمتصم یدولت به تازگ فاکتور درج شود.

 دالالن باشد. یتاز فعال یریجلوگ یروش موثر برا

 یگونگچبورس گفت:  یعال یعضو شورا بر حفظ منافع سهام داران اتخاذ شد. یمبتن یمهم یماتجلسه امروز شورا، تصم در 

 یاامروز اعض بود که یو تعادل بازار باشد، از موضوعات یکه متضمن منافع عموم یبر آن به نحو یریتعرضه سهام عدالت و مد

دارا "نند باشد که ما یبه نحو "دارا دوم " یواگذار شدمقرر  ین. همچنبورس درخصوص آن بحث و گفتگو کردند یعال یشورا

  .آن حضور داشته باشند یسازیمعرضه و تصم ی،، مردم در معمار"اول
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 01/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 19.373 - نرخ دالر نیما

 

 26.700 26.600 نرخ سنا

 

 3.000.000 ربع سکه

 22.500 22.400 نرخ دالر سنا

     

 5.300.000 نیم سکه

 22.870 22.770 نرخ بازار آزاد

 

1.1794 EUR/USD:  

 

 10.481.000 تمام امامی

 22.500 22.400 صرافی ملی

     

 10.250.000 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 

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 

01/06/99  
دالر 1941  

01/06/99  
دالر 03.44  

01/06/99  
ریال 700.228  

01/06/99  
ریال 000500.102.  


