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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٤,٠٦٢،٥٨٠٤٣،٩٦١٢٨٤٢٠٢.٠٩٢.٠(١,٠٥٣)(٤,١)٧٣،٧١٤،٩٦٣١،٢٢٩،٣٤٥٠,٩٢١٦،٦٨٠١٦،٨٠٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٦,١٦٦،٨٦٦٨٠٤،٦٨٢٢٠٧١٩٩.١٨٠.٢(٣٣٧)(٠,٨)٤٤،٩٤٧،٦٩٩٩٨٢،٩٦٨٠,٧٣٢١،٨٧٠٢٢،٤٣٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٧,٨١٨،٨٣٣١٠٩،٦٦٨١٥٩١٩٥.٣١٠٠.١(٥٤٧)(١,٨)٧٢،٢٧٨،٦١٢١،٤٦٦،٤٠٠١,٠٩٢٠،٢٩٠٢٠،٧٦٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٤,٨٥،٠٠٠٥،٩٢٤٨٨١٩٦.٨٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٢٠)(١,٢)١،٣٣٩،٢٣٤٦١،٠٨١٠,٠٥٤٦،٠٦٤٤٥،٤٠٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٨,٤١،١٥٠١،٢٠٩١٦٨٢١٩.٣١٩٢.٥(٤٥)(١,٣)٣،٧٥٤،٩٩٨١٦٧،٣٦٨٠,١٢٤٤،٥٧٠٤٦،٢٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٢,٧٤٠،٥٠٦٣٩٩،٤٣٧١٨٢٥٢.٢١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(٢٢٤)(٠,٧)٧،٧٧٣،٧٥٨٣٢٥،٨١٣٠,٢٤٤١،٩١٠٤٢،٢٠٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٣,٥٢٤٦،٤٣٩٥٧٢،٥٨٦١٤٧٣٠١.١١٤٢.٦(٢,٧٢٧)(٣,٥)٢١٣،٢٣٩،٠٣٩٦،٠١١،٥٠٢٤,٤٨٢٨،١٩٠٢٨،٥٩٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٦,٢٤١،٥٩٤٢٨،٥٠٦٣١٨٢١٨.٩٦٨.٣(١٠)(٢,٩)٣٢،٦٨٢،٥٢٨٦١٧،٠١٥٠,٤٦١٨،٨٧٩١٩،٠٧٧شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٤٥,٩٥٣٠١،٣٠٨٤٣٥٩٢.٣١٩٤.٢(٣٦٤)(٢,٩)١،٤٥٠،٧٧٥٥٥،٢٣٢٠,٠٤٣٨،٨٤٠٣٨،٥٠٠فوالد خراسان

٢،٠٣٠،٩٥٣١٢٠،٠٠٧٠٥٩٠٩٠,٠٠٦١،١٠٠٠,١١٢١١١١،٢٩٠٢٨,٠٢٠٢١٨,٠٠١٨٧٩,٠٠١٣٢٩٥.٣١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٦.٧١٩١.٩-٤٢٢٦٣١٧٠١،٥٨٩،٧٩٣٨٩-(٢,١)٦٠٣،١٦٠٧،٧٨٦٠,٠١١٣،٣٠٠١٢،٩٠٨گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٢,٥٦،٢٨٨٧٤،٠٣٢،١٦٨٦٠١٢٩.٧١٨٣٨.٧(٢١)(١,٦)٢،٤٣٠،٩٢٩١٤،٧٨٠٠,٠١٦،٢٩٠٦،٠٨٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٤,٧٦٢٨،٩٧٨٧٢٢،٥٦٣١٤٦٢٨٣.٥١١٩.٩(٢,٣٩٣)(٢,٤)٣٦٩،٠٨٦،٧١٧٦،٤٥٧،٥٣١٤,٨١١٧،٥٠٠١٧،٩٦٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٢,٩١٢٧،٨٦١٤٠،٠٠٧١٠١٢٠٤.٧٧٦.٨(٥٥٨)(٢,٧)٣٩،٥٧٧،٥٨٧١،٥٨٩،٩٧٠١,١٩٤٠،١٧٠٤١،٢٩٠فوالد  خوزستان

٥٠،٠٢٦،٠٥١٦٩٤،٩٢٢٠,٥٢١٣،٨٩١١٤،٠٠١٤,٢٢١٦٠٠١٦٧٢٣,٢٢،٧٣٠،٤٠٠٦١،٣٩١٥١٧٤.٠٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٣٠،٥٥٣،٦٤٢٦٥٩،٠٤٢٠,٤٩٢١،٥٧٠٢١،٥٧٠٥,٠٤٠٧,٤٦٤٨١٧٢٣٣,٣٨،٠٠٩،٠٢١١٠،٣٢٥٢٥١٢٤٨.٧١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٩,٠٥٠٠٨٤٥,٦١١١١٥١٦٠.٦٢٤١.٤***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٢.٩)١,١٩٣,٩٧١٢٧٠,٢٣٣٠.٢٠٢٢٦,٣٣١٢٢٦,١٧٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٥,٤٠٧٤٤،٤٥٨١٢٢٢٩٨.١٩٨.٥-٣٠٣-(٣,٣)٣،٨٦١،٢٧٠٧٥،١٣٨٠,٠٦١٩،٨٠٨١٩،٤٥٩هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٤٠,٧٢٩٣,٥٣٠٦٥١,٦٦٥٣٠٨٤.٦٨٣.٤(٢٢)(٤.٧)٣٦٤،٦٨٥،٦١٠١،٨٠٨،٦٨٥١,٣٥٤،٩٦٠٤,٩٨٠ ذوب آهن  اصفهان

٢--١،٤٩٢،٩٠٢١،٥١٥،٩٣٠٢٣،٠٢٩                    

٢--٣٩١،٤٨٣٣٩٧،٥٢٢٦،٠٣٩                    

١--٣٩٨،٣٩٩٤٠٢،٢٦٣٣،٨٦٤                    

١--٢٦١،٠٦٥٢٦٣،٥٩٧٢،٥٣٢                    

١,٨--١،٩٨١،٤٨٠٢،٠١٨،٢٩٢٣٦،٨١٢                 

١--١٧،٤٥٤١٧،٥٦٢١٠٨                    

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 ٩٩/٠٧/٠٨

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)

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

گدنا. ثقزوي. كاوهنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فملي ٢٧٢٧-١-تاپيكو ٢١٠٥+

دي. شلرد. وپستنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فارس ٢٥٢٢-٢-پارس ١٠٤٢+

١,٥٥٥,٠٨٤حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فوالد ٢٣٩٣-٣-جم ٤٥٩+

٢١,٣٩٧,٤٩٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٢٤٤تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٨٥٥حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨١٠,٠٢٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٤١تعداد نماد با تغييرات منفي١٣٤,١٥٩ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٨,٨٣٦,٨٦٣تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٩٩تعداد نماد بدون تغيير٢٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٨٤تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٥٠تعداد نمادهاي متوقف٢٢رتبه 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

(٠.٤)٤٣نفت برنت(٠.١)٢٧,٥٥٦شاخص داوجونز

S&P (٠.٦٦)٦,٥٥٢مس(٠.١)٣,٣٥٠شاخص ٥٠٠

(٠.٢١)٢,٤٢٦روي١١,١٢٣٠.١شاخص تركيبي نزدك

(٠.١٤)١,٧٨١آلومينيوم٢٣,٥٣٩٠.١شاخص نيكي ژاپن

(٠.٠)١,٨٨٢اونس طال(٠.٣)٩٤شاخص 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)

(١.٠)٤٠٨Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٨.٨٤
(٥.٧)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

(١.٢)٤٣٠-٤٢٥Iron ore index (62% Fe)١١٦.١٥
(٣.٣)

Indian exports
(fob main India port)

٤٣٥٠.٠-٤٣٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

(٤.٠)١٢٨.٥

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٦٥٢.٨-٤٥٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٢٦.٨٨
(٦.٤)

Egypt imports (cfr main port)(١.٢)٤٣٠-٤٢٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٢١.٧٥
(٣.٧)

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:    فوالد. فملي. پترول



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

SM ١٠7,67٩6,٤6٠,7٣٠,٠٠٠١٠8,5٠٩6٠,٠٠٠١٠6,5٠765,٠٠٠6٠,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
١١٠,7٩22,2١5,8٣٩,5٠٠١١١,26٩2٠,٠٠٠86,٣٤٩٣١,٠٠٠2٠,٠٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم 
C ١٠6,5٠72,١٣٠,١٤٠,٠٠٠١٠6,5٠72٠,٠٠٠١٠6,5٠72٠,٠٠٠2٠,٠٠٠فوالد هرمزگان جنوبتختال
C ١٠6,5٠72,٠2٣,6٣٣,٠٠٠١٠6,5٠722,٠٠٠١٠6,5٠7١٩,٠٠٠١٩,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

١٠٩,7٩٩١,٣6١,5٠7,8٠٠١٠٩,٩٩٩١2,٤٠٠86,٣٤٩١5,2٠٠١2,٤٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم 
١١١,٩76١,١١٩,76٤,٠٠٠١١2,٤١٩١٠,٠٠٠86,٣٤٩١8,٤٠٠١٠,٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم 
١١٠,5٠5١,١٠5,٠٤٩,2٠٠١١٠,8١٩١٠,٠٠٠86,٣٤٩١٩,6٠٠١٠,٠٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم 
١٠8,٩٩2١,٠8٩,٩2٣,8٠٠١٠٩,8٩٩١٠,٠٠٠86,٣٤٩١2,8٠٠١٠,٠٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادشمش بلوم 
١٠8,6٣٤٩٩٩,٤٣٣,8٠٠١٠8,8١٩٩,2٠٠86,٣٤٩١١,٤٠٠٩,2٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 
١١2,726676,٣58,٠٠٠١١٣,55٩6,٠٠٠86,٣٤٩١٠,2٠٠6,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
١٠8,688652,١2٩,٠٠٠١٠٩,١٩٩6,٠٠٠86,٣٤٩٩,٠٠٠6,٠٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 

-٣SP ١٠8,6٠865١,6٤5,6٠٠١٠8,6١٩6,٠٠٠86,٣٤٩7,6٠٠6,٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش فوالدي
C ١٠6,5٠7٣١٩,52١,٠٠٠١٠6,5٠7٣,٠٠٠١٠6,5٠7٣,٠٠٠٣,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

١١١,5٤2١56,١58,2٠٠١١١,7١٩١,٤٠٠86,٣٤٩2,٠٠٠١,٤٠٠گسترش خدمات آتيه انديشان شمش بلوم 
١٠٩,888١٣١,865,6٠٠١١٠,٤56١,2٠٠86,٣٤٩2,8٠٠١,2٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
١١١,٤87١١١,٤86,6٠٠١١١,6١٩١,٠٠٠86,٣٤٩2,2٠٠١,٠٠٠توليد فوالد تارا شمش يزدشمش بلوم 
١٠٩,٠٤5١٠٩,٠٤5,٠٠٠١٠٩,55٩١,٠٠٠86,٣٤٩١,6٠٠١,٠٠٠آلياژ شمش يزدشمش بلوم 
١٠8,8٤5١٠8,8٤5,٠٠٠١٠٩,6١٩١,٠٠٠86,٣٤٩2,٠٠٠١,٠٠٠گروه صنعتي پارس بوتيل يزدشمش بلوم 
١٠8,5٣٣١٠8,5٣2,6٠٠١٠٩,٩٠8١,٠٠٠86,٣٤٩١,6٠٠١,٠٠٠صنعت تجارت پرديس آذربايجانشمش بلوم 

١٠2,67٩٩6,٩28,٩76١٠2,67٩٩٤٤86,٣٤٩2,8٣2٩٤٤ذوب آهن اصفهانسبد شمش بلوم
١١١,8668٩,٤٩2,٤٠٠١١2,١2٣8٠٠86,٣٤٩2,6٠٠8٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم 
١١٠,5٩266,٣55,٤٠٠١١٠,62٩6٠٠86,٣٤٩١,6٠٠6٠٠پرديس صنعت زنده رودشمش بلوم 
١٠٩,١١265,٤67,٤٠٠١٠٩,١6٩6٠٠86,٣٤٩١,2٠٠6٠٠توليدي صنعتي اصفهان درشمش بلوم 

5٤2,72٠2١,7٠8,8٠٠5٤2,72٠6٠5٤2,72٠٤٠٤٠توليدي روي بندرعباسشمش روي ٩٩,٩7
5٤2,72٠١٠,85٤,٤٠٠5٤2,72٠2٠5٤2,72٠2٠2٠توليدي روي بندرعباسشمش روي ٩٩,٩7

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/٠٨



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

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.492.902عدد  کاهشدرصد  52/1 و با منفیواحد  23.029شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 86.836میلیون سهم به ارزش کل  9.580

 در این بازار  واحد را تجربه کرد. بطوریکه 17.453عدد  کاهشدرصد  61/0با و  منفیواحد  108 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 47.832میلیون سهم به ارزش کل  2،305 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 شود. یم یدندکا 1400ندهان سپاه پاسداران، در انتخابات سال سابق دفاع در دولت دهم، از فرما یردهقان، وز ینسردار حس 

 شودیم یجادقزاقستان و ترکمنستان ا یه،روس یران،بنادر ا ینب یرانیخط منظم کشت. 

  شده است یزیر طرح یونانبه  یهاز ترک ینجیرلیکا یو اتم هوایی یگاهشده که  انتقال پا یعهسفر کرده و شا یونانپمپئو به. 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  6تا شرکت راز ت. داردبه سپرده ها  یسود پرداخت یالر یلیاردم 15،273و  ییاعطا یالتسود تسه یالر یلیاردم 33،073وبملت 

 .مثبت بود یالر یلیاردم  27،908 شرکت ماهه3تراز  .مثبت است یالر یلیاردم 69،458ماهه 

 تاسده بو یالر 15،899،907 در این ماه شرکتگندله هر تن نرخ  فروش محقق کرد. یالر یلیاردم 21456 یورکگل در شهر 

 100،783 فروش شش ماهه شرکت. جمع (ستبوده ا یالر 11،880،602 هر تن گندله فروش نرخ یرت در در حالی که)

 . بود فروش محقق کرده یالر یلیاردم 64،145قبل  سال در مدت مشابه بوده و یالر یلیاردم

  و ست ابوده  یالر یلیاردم 65،911 شرکت ماهه فروش ششجمع  فروش داشته است. یالر یلیاردم 14،417 یوردر شهرکچاد

 .فروش محقق کرده بود یالر یلیاردم 46،067عدد  ینمدت مشابه سال قبل ا

 214 الشناسایی کرده است و در شش ماهه اول سها  یگذار یهسود فروش سرما یالر یلیاردم 189ماه  یوردر شهر یدوام 

 .سود مجمع محقق شده است یالر میلیارد

 فروش داشته  الیر یلیاردم 8،021 ،ماهه 6 در مجموعشرکت  .تمام کرد یالیر یلیاردم 1،727 مدآرا هم  با در یورشهروب یها

 ه است.تماهه از کل سال قبل فراتر رف 6است و  یالر یلیاردم 6،257است که کل فروش سال قبل شرکت   یدر حال ینو ا

 میلیارد ریال بوده است. 2،202شش ماهه سال گذشته شرکت برابر با فروش 

 

 اخبار اقتصادی

 ر تن بوده هزا 120عدد مدت مشابه سال قبل که به نسبت هزار تن گذشت که  263در ماه آگوست از  ینچ ینیومواردات آلوم

 داشته است. یدرصد 119 یشافزا ،است

  وارداتLNG کند. یاز ژاپن عبور م 2022شود سال  یدرصد رشد کرده و گفته م10نسبت به سال قبل  ینچ 

 ها کمک کند.یمتتواند به قیم یدبرقرار کرده است. کاهش تول یندگیآال یلفوالد به دل یدتول یتمحدود ینمنطقه تانگشان چ 
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 ه دامه داد و بخود ا یامروز دوشنبه به روند نزول ارمنستان و گسترش تنش در منطقهو  یجانآذربا یریدرگ رببا خ یهترک یرل

 .نزول کرد یخیسطح تار ینکمتر

 در  یهرکت یورود کاالها یتبر ممنوع یمبن یعربستان سعود یمتصم را ممنوع کرد. یهعربستان رسما واردات محصوالت ترک

 . شودیم ییهفته اجرا ینا

 سفارت  یابد،دامه ها ا یاگر راکت پراکن است که به عراق گفته یکاشد. آمر یبدر بغداد تکذ یکافارت اروپا و آمرس یلیخبر تعط

 است( یجد یریدرگ یکآغاز  یشدن ها به معن یلتعط ینتصور کردند ا یکند. )برخ یم یلرا تعط

 بوده، نه هست و نه خواهد بود یکاو آمر یرانا ینب یانه مذاکره " یدگو یوزارت خارجه م یسخنگو". 

 را  وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( یتصد یبرا ینیحسرزم یرضاعل یتامروز صالح یاسالم یمجلس شورا یندگاننما

ممتنع، از مجموع  یرا 9مخالف و  یرا 80موافق، در برابر  یرا 175با  یبترت ینا به اعتماد دادند. یرا یکردند و به و یبررس

بوده  یضوراستاندار خراسان  یناز ا یش، پینیحسرزم آقای شد.برگزیده صنعت، معدن و تجارت  یربه سمت وز یو ی،را 264

 است.

 ه درصد رشد نسبت به مرداد ثبت کرد 1/5که  یدریال رس یلیونم 242هر متر آپارتمان در تهران به  یمتمتوسط ق

به  درصد رشد نرخ فروش نسبت7/91درصد کاهش در تعداد معامالت نسبت به ماه قبل و  8/6است)سرعت رشد کند شد(. 

 گزارش شده است. 98 یورشهر

 ناشران و  به اطالع یبازارگردان یبه صورت مشخص، پارامترها یا یهاطالع یط" یدگو یار ممعاون بازار بورس اوراق بهاد

شرکت از  132مهر ماه آغاز شود. هم اکنون  10از  یبه صورت رسم یبازار گردان یها یتشود تا فعال یسهامداران رسانده م

 ".هستند البازارگردان فع یدارا یبورس یشرکت ها یانم

 خودرو با  یرانا یخودرو در گفت و گو با همفکران خبر داد: صندوق بازارگردان یرانا یشمس، معاونت اقتصاد ینشهاب الد

ا آغاز از سهم ر تیامروز حما ینکند. البته سهامداران از هم یکار خود را آغاز م یندهتومان از هفته آ یلیاردهزار م یهسرما

 ینبازارگردا یاخودرو با حجم و اندازه متناسب صندوق ه یرانمجموعه ا یرز یشرکت ها یتمام یکرد: برا یدتاک یو اند.کرده

 کنند.  یرا آغاز م یکار بازار گردان یندهخودرو از هفته آ یرانا یشده که همزمان با صندوق بازارگردان یراه انداز

 در  یردانبازارگ یرامونبورس )پ یعال یمصوبه شورا مشخص شودداشتم که  یشاقتصاد: امروز جلسه پا یرفرهاد دژپسند، وز

کار  یراها اقدامات الزم را بکردند. عالوه بر آن بانک ییارا اجر یبازارگردان هایمعدن. شده است یی( چقدر اجرایهبازار سرما

 هایز حقوقا یدند و برخرا انجام دا یکار بازارگردان ،رفاه یرو شستا به گفته وز یاجتماع ینسازمان تام ینکهانجام دادند. ضمن ا

 شود. یاتیعمل هایردانهمه بازارگ یندهبه سرعت تا اواسط هفته آ کنمیم ردر آستانه عقد قرارداد هستند، فک یزن

 بازگرداندن  یمصورت گرفته تصم یها یبا بررس" یدگو یمجلس م یندهنما یمی،پورابراهEPS العمل آن گرفته شده و دستور

ر کرد وادا یده خرها را تنها ب یتوان حقوق یروزانه موقت است. نم یریو نوسانگ یتمیدر حال ابالغ است. توقف معامالت الگور

 "ست.بازار را کاهش داده ا یمساله نقدشوندگ ینمنع شده اند و ا یزها ن یقیحق یاکنون برخ .و از فروش منع کرد

 بودجه  یکسر ،ها ینهمت اخزا منتشر شده که با ا 90و  یهمت واگذار 33 ینخست سال جار یمهدر ن یدگو یاقتصاد م یروز

 جبران شده است.

 هاینزم یابیرزا یدما از محل تجد یهسرما یشاول افزا فاز نفت اصفهان خبر داد: یشپاال یو اقتصاد یمعاون مال یصرام یمهد 

 یرا ط یناسکارش یانیمراحل پا یهسرما یشافزا این . شودیم یآن در کدال اطالع رسان ییاتخواهد شد و جز یینها یبه زود

 مشخص خواهد شد. یآن به زود یزانو م کندیم
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 80/07/1399 های دالر و سکه مورخ رخن

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23.143 23.638 نرخ دالر نیما
 

 33.350 33.250 نرخ سنا

 

 4.700.000 ربع سکه

 28.500 28.400 نرخ دالر سنا

     

 7.700.000 نیم سکه

 29.440 29.340 نرخ بازار آزاد

 

1.1704 EUR/USD:  

 

 13.581.000 تمام امامی

 28.500 28.400 صرافی ملی

     

 13.250.000 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      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

80/07/99  
دالر 1882  

08/07/99  
دالر 70.42  

08/07/99  
ریال 400.294  

08/07/99  
ریال 000500.132.  


