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درصد از كل

 ارزش معامالت
       قيمت  پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص
EPS  98

EPS سه ماهه 

اول 99
P/Eتقاضا

رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٤,٩١،٣٨٩،٨٣٧٢،٠١٩،٢٩٧٤٩٧٢١٣.٢٩٢.٠(١,١٥١.٣)(٤,٦)٧٦،٤٥٦،٣١١١،٣٢٣،٩٦٧٠,٦٢١٧،٣٢٠١٧،٢٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٦,٦٤٥٦،٦٥٩٤٥٢،٠٠١٤١٥٢٠٦.١٨٠.٢(٣١٩.٦)(٠,٨)١٩،٩٠٢،٨١٤٤٥٠،٥٨٠٠,٢١٢٢،٦٤٠٢٢،١٠٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٨,٢٢٠٧،٧٣٤٣،٤٦٥،٦٥٦٢٩٦٢٠٠.٤١٠٠.١(١,٢٣٤.٠)(٤,١)١٤،٤٨٧،٣٤٤٢٩٩،٢٠٦٠,١٤٢٠،٦٥٠٢٠،٤٦٠معدني وصنعتي چادرملو

٣٧,٣١٥،٣١٠٠٥٣٥٣٣٠.٦٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨--٦٩،٣٨٨٦٩،٣٨٨سنگ آهن گهرزمين

٦،٤٤٠،٧٠٩٣٦٠،١٨٣٠,١٧٥٥،٩٢٠٥٥،٧٠٠٤,٧١٨٤.٧١٥٦٧٢،٢٦٧٣٥,٧٧٩،٩٩٠٦٦،٠٢٠٤٠١٢٩٨.٥١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٤,٥٣٧٦،٥٣٩٣٧٨،٢٧٦٣٤٤٢٦٤.٠١٧٧.٧**(٤)٣٣،٤٣٣،٤٩٥١،٤٤٨،٦٢٥٠,٦٨٤٣،٣٣٠٤٣،٣٨٠٤,٤١,٣٩٤.٧٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٣٠,٠٣،٣٠٨٢،٤٠٠٢٣٣٤٠٩.٩١٤٢.٦--٣٥،٩٧٠٣٥،٩٧٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٨,٦٩٧،٢٠٩٣،٣٣٨،١٣٥١٩٧١٩٧.٢٦٨.٣(١٣.٩)(٤,٥)٢٨،٥٦٥،٣٠٦٦١٩،٣٧٧٠,٢٩٢١،٦٨٣٢١،٥٦٢شركت آهن و فوالد ارفع

٢،٠٣١،٩٧٢١٠٢،١٤٧٠,٠٥٥٠،١٠٠٥٠،٢٧٠٤,٦٦٦٧.٥٨٤٦٢١٠٥٩,٢٢،٩٢٦،١٢٠٤٥،٣٣٣٢٨٨١٦٠.٦١٩٤.٢فوالد خراسان

٢،٦٤٧،١١٨١٦٥،٨٩٤٠,٠٨٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٧,٥٩٤.٥٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٧٤٨٩٥٤٢٤٨١٠٦.٨١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٥٢٩٥،٣٠٠١،٦٨٠،٠١٧٤٥٣٥٥.٨١٩١.٩-(٢,٠)١،٣٠٢،١٣٨٢٨،٩١٧٠,٠١٢٢،٢٠٧٢١،٩٨٣گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٧٣٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٣١,٤٤،٠٣٨،٣٩٩١٥١،٩٩٨،٠٤٢١٧٢٣٨٠.٥١١٩.٩(٥,١٢٢.٤)(٤,٢)١٥٧،١٢٩،٩٥٤٣،٤٩٠،٠٥٤١,٦٣٢٢،٢١٠٢٢،٠٣٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٢،٤٥٩،٣٧٧٨،٥٥٤،١٦٣٤,٠٠٤٩،٦٠٠٤٩،٦٤٠٤,٩١,١١١.٨١٧٥٣٦٤٦٢٨,٣١،٣٩٧،٢١٤١،٣٥٩،٦٢٤٢٨٢٧١.٣٧٦.٨فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٣,٨٥٢،٢٩٧٢١،١٧٨،٢١٩١٠٠١٨٢.٠٥٩.٢(٢٥.١)(٤,٤)١٣،٦٤٢،٤٨٠١٩٥،١٤٦٠,٠٩١٤،٣٠٤١٤،٢١٤فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٢٩,٤٩١٣،٣١٤١،٠٢٦،٥٧٦٢٤٦٢٠٨.٩١٢٥.٠(٢٨٨.٠)(٣,٨)٤٨،٦١٧،٥٠١٩٢٧،٣٧١٠,٤٣١٩،٠٧٠١٩،٠٥٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٠٠٦١,٥٠٦١٢١١٨٥.٦٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٣.٠)١,٤٩٩,٣٨٩٣٧١,٨٥٣٠.١٧٢٤٨,٠٠٣٢٤٧,٨٩٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٥٩,٦٢٥،٠٣٠٤٧،٩٨١٣٩٨٢٥٦٩٨-١٣,٦١٢,٩٩٥٢٤٥,٧٩٤٠.١١١٨,٠٥٦١٨،١٠٠٠,٣٣.٣٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٤٧٦،٨٨١،٠٨٩٥،١١٢،٦٨٧٢,٣٩١٠،٧٢١١٠،٧٣١٤,٩٤٧.١١٢٢٣٤٨٧,٩٦٤,٩٨١,٨٢٠٢٧٣,٧٨٣٥٢٢٩٩.٠٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

٠,٣٥--١،٩٤٦،١٣٤١،٩٥٢،٩١١٦،٧٧٧            

٠,٣٥--٥١١،٨٧٤٥١٣،٦٥٦١،٧٨٢            

٠,٥٣--٥٠٧،٠٥٣٥٠٩،٧٤٦٢،٦٩٢            

٠,٥٣--٣٣٢،٩٥٨٣٣٤،٧٢٦١،٧٦٨            

٠,٤٨--٢،٥٢٤،٩٨٦٢،٥٣٧،١٥٧١٢،١٧١            

٠,٤٥--٢٠،١١٢٢٠،٢٠٤٩٢            

مقدار

تغيير

متوقف (نوسان بيش از ٥٠ درصدي)

متوقف (برگزاري مجمع)

٥- شاخص شناور آزاد

*براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
**براي دوره سه ماهه منتهي به ٩٩/٠١/٣١
***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 ٩٩/٠٥/٠٥

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

ورازي. خساپا. شبهرننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٥٣٣٠-١-شستا ٤٤٨٧+

سبزوا. غنيلي. ختوقانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فوالد ٥١٢٢-٢-خساپا ٣٣١٠+

١,٠٢٩,٠٩٨حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فملي ٣٨٦٩-٣-شتران ٢٥٣٥+

١٣,٥٨٨,٦٨٤ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣١١تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٢٢٩حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٥٥٤,٠٣١تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٦٥تعداد نماد با تغييرات منفي٢١٣,٩٠٢ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٢,١٢٢,٤٨٣تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٢تعداد نماد بدون تغيير٢٦رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٧٩٨تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٢٦تعداد نمادهاي متوقف٣٥رتبه 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

٤٤٠.٢نفت برنت(٠.٧)٢٦,٤٧٠شاخص داوجونز

S&P (١.٧)٦,٤٠٢مس(٠.٦)٣,٢١٦شاخص ٥٠٠

(١.١)٢,٢١٢روي(٠.٩)١٠,٣٦٣شاخص تركيبي نزدك

(٠.٥)١,٦٩٩آلومينيوم(٠.٦)٢٢,٧٥٢شاخص نيكي ژاپن

١,٩٠١٠.٠اونس 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)

٣٨٥٢.٩Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٢٨.٢٨٦.٧٥

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤١٠٥.٢-٤٠٥Iron ore index (62% Fe)١١٠.١٢١.٣٤-

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٠٥.٣-٣٩٥Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٢١.٤٠.١٦-

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤١٥١.٩-٤١٠Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١١٩.٢٤٥.٨٩

Egypt imports (cfr main port)٤٠٥٠.٦-٣٨٠Implied 62% Fe China port price 
index

١١٤.٤٩١.٠٤

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. فخوز



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

٤٠٤,٩١٢٤٤٠٧٠                  ٤٦٣,١٥٩٧٠      ٣٢,٤٢١,١٣٠                                            ٤٦٣,١٥٩                                          ملي سرب و  روي ايرانشمش روي ٩٩,٩٧

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/٠٥



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي
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١٧%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٣%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٧%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٣%

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  1.946.134عدد  کاهشدرصد  35/0 و با منفیواحد  6.776شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 155.461میلیون سهم به ارزش کل  8.459

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز  20.112عدد  کاهشدرصد  45/0با و  منفیواحد  92 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 58.437میلیون سهم به ارزش کل  2.770

 هاشایعات و شنیده

  میلیارد تومان است. 420های وب یک قرارداد با بانک ملی منعقد نموده است که ارزش آن 

  یمی وارد حاال پور ابراه، ها برای رشد ضریب سنگ آهن به شمشگویند که با عدم پذیرش فوالدیخبری در مجلس میمنابع

 خواهد از طریق مجلس ضرائب را تعیین کند.عمل شده و می

  مروری بر اطالعیه های کدال

  میلیارد  1،515با  رفروش تیرماه براب .طبیعی است)به دلیل کرونا( های قبل داشته که در فروردین کمی افت نسبت به ماهسخوز

 میلیارد ریال فروش داشته است. 1،521برابر با  نیز در مدت مشابه سال گذشته وریال بوده است 

  میلیارد ریال  16،614میلیارد ریال فروش داشته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته  13،817ماهه سال جاری  4شسپا در

 محقق نموده است.

  میلیارد ریال  2،337ماهه امسال خود را  4درآمد نسبت به سال گذشته خود کاهش درآمد داشته است. این شرکت حفارس

 میلیارد ریال بوده است. 2،691اعالم کرد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 

  ارد ریال فروش داشته است. البته این میلی 4،810میلیارد ریال فروش محقق کرده است که جمعا سه ماهه  2،195رمپنا در تیر

 سهم را باید تلفیقی بررسی کرد. 

  و میلیارد ریال  175،529برابر با ماهه شرکت  4میلیارد ریال فروش محقق کرده است. مجموع فروش  48،844فوالد در تیرماه

 میلیارد ریال بوده است. 131،179در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

  37،227ماهه آن  4یارد ریال داشته است و جمع فروش میل 10،749هزار دستگاه فروشی معادل  28با فروش خساپا در تیرماه 

 میلیارد ریال است.

  میلیارد ریال سود پرداختی به  17،275تراز وبصادر هنوز منفی است ولی نسبت به ادوار گذشته بهبود داشته است. در تیرماه

 میلیارد ریال تراز منفی است. 8،479ماهه  4سود تسهیالت دارد و در مجموع میلیارد ریال  16،160سپرده ها و 

  در مدت مشابه  است. فباهنرمیلیارد یال بوده  6،136ماهه برابر با  4میلیارد ریال و در مجموع  2،603فروش فباهنر در تیرماه

 .فروش محقق کرده بودمیلیارد ریال  4،025

 اخبار اقتصادی

   درصدی شرکت امید از طریق بورس خبر داد. 51ی مدیرعامل بانک سپه از واگذاری بلوک مدیریتی محمد کاظم چقازرد 

  پیگیری اخذ 98و  97ت می گوید به جریان انداختن افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز سال های مدیرعامل بانک ملبیگدلی ،

گذاری  سرمایهاز طریق بورس از جمله گروه مالی ملت و شرکت  پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت های قابل واگذاری بانک



2 
 

و مولد سازی دارایی های غیر مولد از جمله این  Banking Core پیاده سازی و بهره بردرای از فازهای دوم و سوم  ،توسعه معین

 برنامه های این بانک است.

  آغاز می شود.تولید واکسن کرونای آکسفورد در سه ماهه نخست سال َآینده میالدی 

 .نیروهای امریکایی کنسولگری تخلیه شده چین در هیوستون را اشغال کردند 

 محموله گاز طبیعی مایع  اولینLNG   ژاپن رسید. روسیه نفت قطب را هم به چین ارسال کرده و این روسیه از قطب شمال به

 باشد. یند برای امریکا نگرانی جدیدامی تو

  هزار  415تن رشد داشت و به حدود  35،500تانگشان نیز این هفته در پی افزایش تولید فوالد سازان  بیلتموجودی انبارهای

 تن رسید.

  بر اساس آن چه موسسهHIS Markit  از اقتصاد فرانسه گزارش کرده، شاخص مدیران خرید ترکیبی اولیه اقتصاد این کشور از

 .در جوالی رسیده است که از ژانویه بی سابقه است 57.6 به ندر ژوئ 51.7رقم 

 

 05/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 17.908 18.099 نرخ دالر نیما
 

 26،687 26،629 آزاد نرخ
 

 3.300.000 سکه ربع

 20.873 20،633 نرخ دالر سنا
     

 5.500.000 نیم سکه

 22.900 22.850 ر آزادنرخ بازا
 10.900.000 تمام امامی   

        
 10.000.000 بهار آزادی

 

 

 

 

 

 

 


