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15672,26732.92,2852,383,584362268.2192.5(147)( 3.5) 2,831,884146,0650.0551,58050,790توسعه معدني و صنعتي صبانور

53.822,661209,58814259.5177.7**15,499,623663,1720.2242,79043,0002.48017951490گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

568,572,91118,242,8205.9332,09032,0905.04,118119934326.851,039,768138,688209356.1142.6ملي  صنايع  مس  ايران 

116537216.5119,92938,133368235.868.3(9)( 2.4) 39,628,346763,3910.2519,26418,758شركت آهن و فوالد ارفع
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4,005,539219,069054690.0054,8001.51821111,29025.946832.0054633.0032681.1199.4فوالد اميركبيركاشان

422640202,661,42443718.5191.9-( 1.2) 579,8169,6770.0016,89116,576گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

50541518.150036060488.11838.7--9,1209,100كارخانجات توليدي شهيد قندي

836,898,58215,668,4015.0918,72018,8004.54,52370818726.418,909,605365,428208309.9119.9فوالد مباركه اصفهان

110,594,0395,055,9511.6445,72045,7205.01,104175364626.112,015,30113,529119246.376.8فوالد  خوزستان

60016720.716,16437,43670145.259.2(4)( 0.9) 25,050,707311,0260.1012,41612,080فوالد هرمزگان جنوب

89,098,1081,657,8120.5418,61018,6105.035364817228.710,283,88343,010219201.6125.0فوالد كاوه جنوب كيش

55.31,873,3841,040137143.9241.4***38335030-480,802101,8340.03211,801211,8013.0م .صنايع و معادن احياء سپاهان

275.74,53697,19137534798-20,383,560467,3180.1522,92622,9502.742303هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

1223461.71,060,7991,517,49827180.283.4(2)(0.3)370,416,5832,788,6710.917,5287,380 ذوب آهن  اصفهان

1,727,9531,718,7839,1701                      

453,311450,9062,4061                      

462,497466,9574,460--1                    

303,364306,2892,925--1                    

2,348,7012,335,14113,5600.6                  

15,15915,1612--0                    

*براي دوره شش ماهه منتهي به 1399/09/30
**براي دوره شش ماهه منتهي به 99/04/31
***براي سال مالي منتهي به 1399/03/31

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٦/١٠
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عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ 99/04/31

كسرا. مارون. بكهنوجنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت1-شستا 2650-1-فارس 4907+

وملل. آريا. وخارزمنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي2-اخابر 1907-2-فوالد 4523+

1,331,050حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) 3-همراه 1241-3-فملي 4118+

18,692,957ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) 235تعداد نماد با تغييرات مثبت18,520حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

721,701تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش 603تعداد نماد با تغييرات منفي307,721ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

16,733,892تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش 24تعداد نماد بدون تغيير27رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

862تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش25تعداد نمادهاي متوقف30رتبه 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

460.2نفت برنت(0.6)28,483شاخص داوجونز

S&P 500 6,6760.02مس(0.1)3,504شاخص

2,5150.01روي11,7250.3شاخص تركيبي نزدك

1,8000.01آلومينيوم23,1401.1شاخص نيكي ژاپن

1,9690.2اونس طال(0.1)92شاخص 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)

4010.3Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

138.17
(0.8)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

420-4250.0Iron ore index (62% Fe)124.37
(2.4)

Indian exports
(fob main India port)

410-4152.5Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

135.80.2

UAE imports (cfr Jebel Ali)445-450(1.1)Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

131.87
1.4

Egypt imports (cfr main port)415-4350.6Implied 62% Fe China port price 
index

128.22
(0.1)

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. فملي



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.727.952عدد  افزایشدرصد  53/0 و با رشدواحد  9.170شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 242.155میلیون سهم به ارزش کل  15.637

 ر این بازار نیزواحد را تجربه کرد. بطوریکه د 18.156عدد  کاهشدرصد  01/0با و  منفیواحد  2 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 65.583میلیون سهم به ارزش کل  2،884

 

 

 هاشایعات و شنیده

 یاندازراه و ناتمام یدجد یهاپروژه یلعام بورس را با هدف تکم یسهام یهاشرکت یمقصد دار یدگویسازمان بورس م یسئر 

 .یمکن

 رسدیم یبه بهره بردار یزودو کرمان به یزد یعفارس به صنا یجطرح انتقال آب از خل یدگو یم یرون یرمعاون وز. 

 جام شود.ان یهسرما یشگرفته شد از محل صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام افزا یمتصم یدگو یبانک صادرات م یرعاملمد 

 یماسال یپست وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورا یتصد یبرا یبه زود ینیجعفر سرق یدگو یم یمنبع خبر یک 

 .شودیم یمعرف

 یلیارد تومان به م 2،500قرار است از محل سود انباشته و آورده سهامداران افزایش سرمایه از  پترول با موافقت سهامدار عمده

 هزار میلیارد تومان انجام دهد. 10

 ده، بنا که ابالغ کر یانامه یدولت ط گفت مجلس رئیسهیأتعضو ه سلیمی، :یمیاییکود ش یمتق یبرابر 7 یشاحتمال افزا

 دهد.  یشدرصد افزا 700تا  500را  یمیاییکود ش یمتو در آغاز کشت زمستانه، ق یندهدارد در چند روز آ

 کرد. یریدر ونزوئال بارگ یناتن آلوم 14،000 یرانیا یکشت 

 کرده یفتفرهنگ ن یگزینرا جا یسکفرهنگ ر یهبازار سرما .خواهد شد ییرونما ،اقتصاد: در دهه فجر، بورس هوشمند یروز 

 رخت برنبندد. یهتا اعتماد از بازار سرما کنیمیها استفاده م ی. از تمام توانمنداست

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  دت مشابهدر م بوده و یالر یلیاردم 69،917 جمعا   ماهه 5 فروشاست  درآمد داشته یالر یلیاردم 13،973کگل در مرداد 

 .بوده است یالر یلیاردم 51،315عدد   ینقبل ا سال

 بوده دستگاه   هزار 18و  یالر یلیاردم 6،905 داشته است. فروش شرکت یکاهش ماه عملکرد مرداددر  یربا ت یسهخساپا در مقا

وش رسانده به فرهزار دستگاه  28و داشته است  درآمد یالر یلیاردم 10،749داشته و  یفروش خوب تیر است در حالی که در

 یالر یاردیلم 39،463 سال گذشته مدت مشابه بوده در حالی که در یالر یلیاردم  44،133 شرکت جمعا  ماهه 5فروش  است.

 فروش داشته است.
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  یلگردو م 60،176،162 یآهن داخلیرت هر تن رخن ماهریدر ت ی داشته است.یالر یلیاردم 12،684 فروشمرداد ذوب در 

جمع  ست.معامله شده ا یالر 65،451،278 یلگردو م 73،502،060آهن  یردر مرداد ته در حالی که بود یالر 63،725،172

 .بوده است یالر یلیاردم 43،365 سال گذشته مدت مشابه و در است یالر یلیاردم 59،800 شرکتماهه  فروش

  یدهرس یالر یلیاردم 90،132 شرکت بهماهه  5فروش محقق نموده و جمع درآمد  یالر یلیاردم 19،730مرداد  درهمراه اول 

 محقق کرده است.درآمد ریال  میلیارد 69،633. شرکت در مدت مشابه سال گذشته است

 51158 شرکت ماهه 5مجموع فروش  .محقق کرده استفروش  یالر یلیاردم 16،447 و داشته یچاد در مرداد عملکرد قوک 

 .است بوده یالر یلیاردم 39،960 عدد ینو مدت مشابه سال قبل ا است یالر یلیاردم

 در  دادتا مر شرکت. کرده است ییسود شناسا یالر یلیاردم 2،854مرداد  سود است و فروش ییفارس همچنان مشغول شناسا

 .کرده است ییسود مجمع شناسا یالر میلیارد 21،087 مجموع

 

 

 اخبار اقتصادی

  شاخصPMI هد جهش شا یدی،در ماه اوت منتشر شده و با وجود افت اندک نسبت به انتظار بازار در بخش تول یناقتصاد چ

 و خدمات است. یرتولیدیقابل مالحظه در بخش غ

 در  یوان یاردیلم 1،800داشته و از  ینزول یدر ماه گذشته روند یتوسط بانک مرکز یندر چ یبانک یدجد یهاوام یقتزر یزانم

 .است یدهرس یماه جوال یاندر پا یوان یلیاردم 1،000ماه ژوئن به  یانپا

 46/2ل امسا یفوالد جهان، در جوال یدکنندهتول ینبه عنوان بزرگتر ین، این کشوراداره کل گمرک چ یراساس داده هاب 

 2016ز سال اسطح  یناز مدت مشابه سال قبل و باالتر یشتربرابر ب 10فوالد وارد کرد که  یینها یمهتن محصوالت ن یلیونم

 است.

 نفت وارد کرده است یرانهزار بشکه از ا 120روزانه  یکشور در ماه جوال ینا دهدینشان م ینگمرک چ یآمارها. 

 هاییتداده، و فعال یآژانس دسترس به دو مکان مشخص شده توسط به طور داوطلبانه ایرانو آژانس:  یرانا یانیهب 

 یسترسد یبرا یسؤال و درخواست یچهم ه آژانس خواهد کرد. یلموضوعات تسه ینحل و فصل ا یآژانس را برا آزمایییراست

 اند، ندارد.اظهار شده ینامه جامع پادمان و پروتکل الحاقتحت موافقت یرانفراتر از آنچه که توسط ا ییهابه مکان

 خواهد  یااح یرانبا ا یاتوافق هسته ی،دولت و یروزیگفت که در صورت پ یکاآمر جمهورییاستدر انتخابات ر نیدمعاون با

 شد.

 هاییمهمه تحر با  یکرد تا تقر یجادروزه را ا 30روند  یکامتحده آمر یاالتا ،نوشت هفته گذشته ییتیدر تو یکاخارجه آمر وزیر 

ظ حف یود براخ یتنتوانسته مأمور یتامن یشد که پس از آنکه شورا یدر ادامه مدع وی شود. یابیباز یرانا یهسازمان ملل عل

 .گرددیبازم یزود سپتامبر به 20 یخدر تار ینویچشب به وقت گر یمهاز ن هایمتحر ینکند، ا ییدرا تأ یالملل ینب یتصلح و امن

 با یرانا یهسازمان ملل عل هاییمبازگشت تحر یابر یکاکه درخواست آمر شودیمطرح م یدر حال یکاخارجه آمر یروز اظهارات

 مواجه شده است. یتامن یشورا یمخالفت اکثر اعضا

  هدف  ی،رشد اقتصاد یتاز بازار کار و تقو یتاعالم کرد که با هدف حما یکاآمر یبزرگ بانک مرکز یاستیس ییرتغ یکدر

 یگذار یاستتحت س کند. یداپ یشافزا یشتریخود را رها کرده و اجازه خواهد داد تا نرخ تورم با سرعت ب یقبل یتورم یگذار

 2012از سال  یتورم یگذار یاستس ینعبور خواهد کرد. ا یشده دو درصد یاز سطح هدف گذار یجنرخ تورم به تدر ید،جد
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از فعاالن بازار در حال حاضر  یاریبس انتظار بوده است. فدرال رزرو یو مال یپول یها یگذار یاستس یتاکنون چارچوب اصل

از  را متوجه اقتصاد کند. یمحسوس هاییسکر یتواندم یفعل یینتورم پا یرااست که نرخ تورم را به سمت باال سوق دهد ز ینا

دو درصد نگه دارد اما اکنون بهتر است  یرموفق شده است تا نرخ تورم را ز یتاکنون بانک مرکز 2009سال  یزمان بحران مال

  حفظ خواهد شد. یدو درصد دهکنار گذاشته شود اما تورم در بلندمدت در محدو یتحساس ینا

 ر ب یمبن یکامرآ یروز پنجشنبه بانک مرکز تصمیم  .سقوط طال و صعود سهام: را شوکه کرد یمال یبازارها یکاآمر یبانک مرکز

روپا و ا یطال و کاهش شاخص سهام در بازارها یجهان یمتضمن دامن زدن به سقوط ق ،بهره نرخ تورم و ثبات نرخ یشافزا

 التیاا یفدرال رزرو )بانک مرکز رئیس پاول، جروم شد. یویورکدر بورس ن هایمتدالر و صعود ق یتموجب تقو ،ژاپن

 یندگز یطو بهبود شرا یدمشاغل جد یجادپس با هدف فراهم کردن بستر ا یناز ا یکاآمر یمتحده(، گفت که بانک مرکز

 نرخ تورم را دنبال خواهد کرد. یشافزا یاستدرآمد، سکم یکارگران و خانوارها

 5 از د.خبر دا یااوراس یعضو مجمع اقتصاد یهابه کشور یرانصادرات ا یدرصد 63 یشسازمان توسعه تجارت از افزا یسرئ 

 63 ،از آن یشل پبا مدت مشابه سا یسهکه در مقا یمداشت یادالر صادرات به اوراس یلیونم 383 ،تا آخر خرداد امسال 98آبان 

 یلیونم 120و  یلیاردم یکمدت  یناست در ا یاساس یهاکاال یشترکه ب یاواردات ما از اوراس ینکهدرصد رشد داشت ضمن ا

 درصد کاهش داشته است. 15 ،سال قبل شابهبا مدت م یسهدالر بود که در مقا

 ماه، صادرات  یندر ا یکه از لحاظ وزن یددالر رس یلیونم 37و  یلیاردکشورمان در مرداد ماه به پنج م یتجارت خارج کارنامه

 برابر واردات بوده است. یمسه و ن

 یاسیمعاون س یاستمشترک برجام به ر یسیوننشست کم یزبانم ،(یورشهر 11شنبه اول سپتامبر )روز سه ینو شهر برجام 

 اروپاست. یهاتحاد یخارج یاستو معاون مسئول س یرانامور خارجه ا یروز

 

 

 10/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - - نرخ دالر نیما

 

 27.350 27.250 نرخ سنا

 

 3.100.000 ربع سکه

 23.150 22.305 نرخ دالر سنا

     

 5.500.000 نیم سکه

 23.810 23.710 نرخ بازار آزاد

 

1.1934 EUR/USD:  

 

 10.759.000 تمام امامی

 23.150 22.305 صرافی ملی

     

 10.800.000 بهار آزادی
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 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 

10/06/99  
دالر 1969  

10/06/99  
دالر 95.45  

10/06/99  
ریال 100.238  

10/06/99  
ریال 000000.108.  


