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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٤٢،٦٣٣،٦٠١٦٨٢،٤٢٢٠,٤١١٦،٠١٠١٦،١٤٠٤,١9٢5٦9٦٦٣٢٣,٠٣،٠٤٤،٦5٠١٠،99٧٣١٨١9٠.٣9٢.٠توسعه معادن وفلزات 

9،٣٤٢،٣9١١٨٦،١9٤٠,١١١9،9٣٠١9،9٣٠٢,٣١,٨٧١١٣٦١٣٣١١٤,٦٨،٨9٣،٢٣٢٠٢٢9١٨١.٤٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

١٨،١9٦،59٦٣١٢،٣9٧٠,١9١٧،١٧٠١٧،١9٠5,٠١,١٧٣١١٣٧٢٨٧١5,١٢،٦٠9،٢٧٢٠٣٢٧١5١.٤١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٣,٦٣٣١،٠٦٣١،٠٦٠٣٨9١٨9.٧٢٤٣.5*٢،٦55،٤٦٨١١٦،5٨١٠,٠٧٤٣،٨5٨٤5،١٤٣٢,٠٣٣١٨٦٠5٦٨سنگ آهن گهرزمين

5،٢٤٨،٢٤١٢55،99٦٠,١5٤٨،٧٨٠٤٨،9٦٠٤,٦١٦9١5٦٧٢،٢٦٧٣١,١٢٦٧،٦٠٨١،5٤٠٢٣٤٢٤٨.٧١9٢.5توسعه معدني و صنعتي صبانور

5٣,٧٤٦،٤٢٨٢٨٣،٣١١١٣٢59.٠١٧٧.٧**٢،٨٦٨،٨9١١٢٢،٦٠٧٠,٠٧٤٢،٧٣٠٤٣،5٣٠٣,١١,٠١9٧95١٤9٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٣١٢،٠9٠،9٢٤١٠،٤5٨،٨٢٧٦,٣٣٣٣،5١٠٣٣،5٣٠٢,٣٤,٢59١١99٣٤٣٢٧,9٣٢،5٤٠،9٤٣٣٠٤،595٢١٦٣٧٦.٢١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦5٣٧٢١٤,٧٤٣،٨٠٣٣٧،٧٨٤٣٦٣١9٨.٨٦٨.٣(٦)(١,٨)٢٢،5٠٣،٢9١٣٨٤،٨5٣٠,٢٣١٧،١٠٢١٧،5٨٠شركت آهن و فوالد ارفع

٢،٢٢٦،٠٣٧9٠،١٢٠٠,٠5٤٠،٤5٠٤١،٤9٠٠,٧9٢٨٤٦٢١٠٤٧,٨٣5،٦٢٨5،٦9٨٤٧٤١٠١.٧١9٤.٢فوالد خراسان

١،9٧٨،٦٤٦١٠٢،9٤٣٠5٢٠٣٠,٠٠5٢،٢9٠٤,55١٢١١١١،٢9٠٢٤,٦5٧١٢٢٢,٠٠١١١٠,٠٠١٨٣٧٢.٦١99.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٣٨٢٣،٧5٧،9١5٢،٠٧٦،٦5١٤٣٨١٢.5١9١.9-(5,٠)١،٦9٣،٢١٧٢٧،١5٦٠,٠٢١٦،٠٣٨١٦،٠٣٨گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

5٠5٤١5١٧,55٠٠٣٦٠٦١١٨١.9١٨٣٨.٧(٦5)(٣,٣)١١٠،٢٢٧،٣٢59٧٢،5١٧٠,59٨،٨٢٠٨،٦5٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٣٤٣،٦٨٨،9٤٣٦،٣١٧،٤٢٧٣,٨٢١٨،٣٨٠١٨،٤9٠٤,٤٤,٣٠5٧٠٨١٨٧٢٦,٠٣٢،٠5٧،٦٠٠٢٦٢،١٤9٢١٣٣٠٢.5١١9.9فوالد مباركه اصفهان

59،٣٢٦،٠١٦٢،٨١١،٣٧٦١,٧٠٤٧،٣9٠٤٧،٤٠٠5,٠١,١٤٢١٧5٣٦٤٦٢٧,٠٦،٦٦٨،5٨9٢٨،٢9٢١١٤٢5٨.٨٧٦.٨فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧١9,٣٦١،١٣٠٤٨،١٢٢٧١١٢٨.559.٢(٦)(١,٣)١9،٤9٠،٦١٤٢٢5،٣5٢٠,١٤١١،5٦٢١١،9٠٠فوالد هرمزگان جنوب

5،١٧٦،٢١9١٠٢،١٧9٠,٠٦١9،٧١٠١9،٧٤٠٤,٨٣٦5٦٤٨١٧٢٣٠,٤٢٤،٠5١،٧٧١5،١59٢٢٨٢١9.١١٢5.٠فوالد كاوه جنوب كيش

5٧,5٢,٠٠٤,٦٦٣١٠,5٣٢١٣٠١5٣.٧٢٤١.٤***٣٨٣٣5٠٣٠-٢,٣١9,٦٤٣5١١,١٣٧٠.٣١٢٢٠,٣5٢٢٢٠,٣٦١٣.٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٤,٨٠٠٢٤٣٣٤٣9٨-٨,٧٤٢,٣١١١9٨،١٨٧٠.١٢٢٢,٦٧٠٢٢،٧٠٠٠,٧9٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤55,١١,٢9٦,5٦5١,٠٣٨,٦٦١٢٨١5٠.٣٨٣.٤(٢٣)(٣.٦)٣٦٦،٣٨٨،١٨١٢،٤٦٤،١٤١١,٤9٦،٧٢5٦,9٠٠ ذوب آهن  اصفهان

١،٦٤٢،٠٣٨١،٦٣١،9٤١١٠،٠9٧١                      

٤٣٠،٧٢١٤٢٨،٠٧٣٢،٦٤٨١                      

٤٤5،٢٧٠٤٤9،١--٣٨١٤،١١٠                    

٢9١،95٤٢9٤،٦٤9٢،٦95--١                    

٢،٢٤١،٨٦٢٢،٢٢9،٦٧٧١٢،١٨5٠,٦                  

١٧،٢9٠١٧،٣5٠--٧٦٧                    

مقدار

تغيير

5- 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 ٩٩/٠٦/١٥

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

5-شاخص قيمت(هم وزن)



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٠٤/٣١/99

بگيالن. فوالد. سالرنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-شستا ٣٣٦٠-١-فوالد ٤٣٠5+

كساوه. ثفارس. توريلنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-حكشتي ١٧٤٧-٢-فملي ٤٢59+

١,٣٦5,5٧١حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-اخابر ٢١٢5٠-٣-فارس ٣٦٤٧+

١9,٠95,٨٦٣ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣٢٢تعداد نماد با تغييرات مثبت١٢,٣9٨حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧٤5,٣5٨تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش 5١9تعداد نماد با تغييرات منفي١٦5,٣٢٦ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٧,٠٧٦,٣٨5تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٨تعداد نماد بدون تغيير٣٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨59تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٣٤تعداد نمادهاي متوقف٣5رتبه 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

(٠.١)٤٢نفت برنت(٠.٦)٢٨,١٣٣شاخص داوجونز

S&P 5٦,٧٧9٠.٠١مس(٠.٨)٣,٤٢٧شاخص ٠٠

(٠.٠٢)٢,5٠٦روي(١.٣)١١,٣١٣شاخص تركيبي نزدك

(٠.٠١)١,٧9١آلومينيوم(١.١)٢٣,٢٠5شاخص نيكي ژاپن

(٠.٠)١,9٣٤اونس طال9٣٠.٠شاخص 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)

٤٠٤١.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٨.١٧
(٠.٨)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢5-٤٣٠١.٢Iron ore index (62% Fe)١٢9.9٢
٦.٣

Indian exports
(fob main India port)

٤١-٤١٠5٢.5Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٤١.9٦.٤

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٤-٤٤٠5٠.٠Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٣١.٨٧
١.٤

Egypt imports (cfr main port)٤١5-٤٤٠٠.٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٣٠.٠٧
١.٨

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. فملي. خودرو



حجم معامله (تن)تقاضا (تن) قيمت پايه عرضهعرضه (تن) باالترين ارزش معامله (هزارريال) قيمت پاياني ميانگين موزونتوليد كنندهنام كاال

٩١,٠٠٠2,5٠2,٤٩١,٠٠٠٩١,87٩27,5٠٠7٤,٩2٠٣٤,٠٠٠27,5٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم 
87,82٤١,756,٤75,2٠٠88,٤5٩2٠,٠٠٠7٤,٩2٠2٩,2٠٠2٠,٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم 
8٩,٩27١,٣٤8,٩٠٤,٠٠٠٩٠,١2٩١5,٠٠٠7٤,٩2٠2٤,6٠٠١5,٠٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم 
٩2,١٩٠٩2١,٩٠٠,6٠٠٩2,٤٤٩١٠,٠٠٠7٤,٩2٠2٣,6٠٠١٠,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
8٩,5688٩5,67٩,2٠٠8٩,7٩٩١٠,٠٠٠7٤,٩2٠١6,2٠٠١٠,٠٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادشمش بلوم 
8٩,2668٩2,65٩,٠٠٠8٩,8٤٩١٠,٠٠٠7٤,٩2٠2٠,8٠٠١٠,٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم 
٩١,2٣55٤7,٤٠٩,٠٠٠٩١,5٠56,٠٠٠7٤,٩2٠١٣,٠٠٠6,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
86,٩٩852١,٩٩٠,8٠٠87,2226,٠٠٠7٤,٩2٠٩,2٠٠6,٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 
85,٩٠6٤2٩,5٣١,٠٠٠85,٩8٩5,٠٠٠7٤,٩2٠١8,٠٠٠5,٠٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 
8٩,58٩١25,٤2٤,2٠٠8٩,٩٣٩١,٤٠٠7٤,٩2٠2,٤٠٠١,٤٠٠گسترش خدمات آتيه انديشان شمش بلوم 
8٩,٩٣6١٠7,٩22,8٠٠٩٠,68٩١,2٠٠7٤,٩2٠١,6٠٠١,2٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
87,٤52١٠٤,٩٤2,8٠٠87,5٩٩١,2٠٠7٤,٩2٠١,6٠٠١,2٠٠ذوب و نورد زرفامشمش بلوم 
88,66٣88,66٣,٠٠٠8٩,2١٩١,٠٠٠7٤,٩2٠2,٤٠٠١,٠٠٠توليد فوالد تارا شمش يزدشمش بلوم 
86,8١686,8١5,8٠٠87,١2٩١,٠٠٠7٤,٩2٠١,6٠٠١,٠٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم 
82,٣٣7٤٩,٤٠2,2٠٠82,٤١٩6٠٠7٤,٩2٠8٠٠6٠٠صنايع صدرا ذوبشمش بلوم 

٤8٩,266٤8,٩26,6٠٠٤8٩,266٠٤8٩,266١٠٠١٠٠ملي سرب و روي ايرانشمش روي ٩٩,٩7

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٠٦/١5/99



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي
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ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

٢٦%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٧٤%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

١٨%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٢%

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 دکرواحد را تجربه  1.642.038عدد  افزایشدرصد  62/0 و با مثبتواحد  10.097شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 119.328میلیون سهم به ارزش کل  10.202

 ر این بازار دواحد را تجربه کرد. بطوریکه  17.290عدد  کاهشدرصد  39/0با و  منفیواحد  67 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 45.998میلیون سهم به ارزش کل  2،196 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 یبردارهرهببه  یمیگاز و پتروشپروژه نفت،  10امسال،  یاز ابتدا: در صنعت نفت یدالر یلیاردم 10از  یشب گذارییهسرما 

 یندر ا یتومان یلیاردم 800و  یورویی یلیاردم 4.66 ی،دالر یلیاردم 5.11 گذارییهاز سرما یتکه در مجموع حکا یدهرس

 ها دارد.پروژه

 شودیدر بازار فرابورس عرضه م یفارس به زود یجنفت ستاره خل: یرانفرابورس ا یرعاملمد. 

 روش برساند. فکه تحت تملک دارد به  یکادالر اوراق قرضه خزانه امر یلیونتر 1دالر از  یلیاردم 200قرار است  یندولت چ

 شاخص دالر( یف)تضع

 ب نص یبرا یمقدمات یهادر حال برداشتن گام یراناست. ا یافته یشافزا یرانا شدهیغن یومذخائر اوران" ید:گو یم یآژانس اتم

 "است. یشرفتهپ یفیوژهایسانتز

 ان امک یافتی،راساس اخبار د شود. بریم ینتام یسسوئ یکشور با منابع ارز ارز ،یسو سوئ یرانا یانم یاقتصاد هاییشبا گشا

دارو و  ی،اساس یکاالها ینتأم یبرا هایییشگشا یکنزد یندهشده است و در آ یسرم یسسوئ یمنابع ارز یقارز از طر ینتأم

 .شودیم یسرم یپزشک یزاتتجه

 

 

  های کدالمروری بر اطالعیه 

 ریال یلیاردم 14،252 از مبلغ یهسرما افزایش یشنهادبه منظور پ یرةمد یئته یهیتوج گزارش: دهدیم یهسرما یشافزا ینمب 

 استفاده ادانا،آپ متانول پروژه ای سرمایه مخارج جبران جهت منظور به انباشته سود از محل ریالمیلیارد  84/20،237 به مبلغ

ه حسابرس و صرفه جویی در هزینه های مالی جهت اظهارنظر ب و شرکت از نقد وجه خروج از جلوگیری با نقد وجوه از بهینه

  .ارسال شد یبازرس قانون

 به مبلغ  یالرد میلیار 6،691از مبلغ  یهسرما افزایش یشنهادبه منظور پ یرةمد یئته یهیگزارش توج :هدر وسپ یهسرما یشافزا

 ج سرمایه ای وسود انباشته به منظور جبران مخار ،یاز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد یالرمیلیارد 12،000

 .ارسال شد یجهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون، مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه

 ایهمثبت یلتعد یکی از های پاالیشی یکیو شرکت حذف شد هایشگاهخوراک پاال یگذارفارس از نرخ یجفوب خل یمتق 

یل نرخ شرکت های پاالیشی در حال تعدیل سود اعالمی خود بر اساس تعد رونمایی می کنند.نرخ خوراک  یفاز تخف یناش

 خوراک اعالم هستند:
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 شرکت
دوره 

 عملکرد

سود هر سهم قبل از تعدیل 

 خوراک )ریال(

اعمال از  بعدسود هر سهم 

 تعدیل خوراک )ریال(
 مثبتدرصد تعدیل 

 %74 561 323 ماهه3 شبریز

 %57 496 315 ماهه3 شپنا

 %70 4،424 2،610 ماهه3 شراز

 %97 860 437 ماهه3 شاوان

 

 

 اخبار اقتصادی

 گزارش: (یکاجمهور امر یسپنس )معاون رئ یکما NFP یکاتصاد امروقوع بازگشت قدرتمندانه اق یبرا ینشانه قو یکماه  ینا 

شغل  323،000شده توسط دولت،  یجادا یدشغل جد یلیونم 1.37 یانماه آگوست، از م NFP گزارش در .به روال رشد است

از کرونا  قبل یطهمچنان تا شرا یصنعت مشاغل .شده است ینهمشاغل، صرفاً بازگشت به کار مشاغل قرنط یباق و بوده یدجد

 است. یدوارو ام ینبفصل )سپتامبر(، کامال خوش یانبه خصوص در پا یبعد یهابازار به گزارش اما .دارند یفاصله محسوس

 فت نسبت به آن ارزان نبودن ن یلدهند که دلیبشکه در روز کاهش م یلیونم 2نفت خود را  یدخر یزانم ها احتماالْ ینیچ

 شده است. ینفت در بازار جهان یفمساله باعث تضع یندوران کرونا است. ا

 یمدارمذاکره ن یبنا هایکاییما با آمر :یکاو آمر یرانا یممذاکره مستق یبرا یهروس یشنهادبه پ جمهوریسدفتر رئ یسرئ ،یواعظ 

 یرغ ردبه برجام برگردند و در چارچوب برجام صحبت کنند  یدبا هاآمریکایی .یممان را اعالم کردروشن موضع یلیو خ

 .دهدینم یجهباشد نت یگریهر اقدام د ینصورت،ا

 له شده در نرخ محصوالت معام یانگینم یدنشاهد رس :1399 یورشهر ییروز ابتدا 13 در بورس کاالنرخ ها در  یرکورد شکن

 یور،شهر بورس کاال در یصنعت ینگنرخ محصوالت معامله شده در ر میانگین .یمخود بود یخیبورس کاال به اوج تار ینگر

  ت.در بورس کاال ثبت شده اس یدینسبت به مرداد ماه داشته و رکورد جد یدرصد 12رشد 

 24عادل مماهه نخست امسال،  5کشور در  یمجموع تجارت خارج: ماهه امسال 5در  یرانا یدالر یلیاردم 24 یتجارت خارج  

 یلیاردم 13دات دالر و سهم وار یلیونم 900و  یلیاردم10رقم، سهم صادرات  یندالر ثبت شده که از ا یلیونم 600و  یلیاردم

 .دالر است یلیونم 700و 

 

 51/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 20.549 - نرخ دالر نیما

 

 26.650 26.550 نرخ سنا

 

 3.200.000 ربع سکه

 22.450 22.350 نرخ دالر سنا

     

 5.650.000 نیم سکه

 24.690 24.590 نرخ بازار آزاد

 

1.1836 EUR/USD:  

 

 11.379.000 تمام امامی

 22.450 22.350 صرافی ملی

     

 11.000.000 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      
265,000      

(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 

51/06/99  
دالر 1934  

51/06/99  
دالر 34.42  

51/06/99  
ریال 900.246  

51/06/99  
ریال 000000.110.  


