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٦٤،٥٦٩،٩٤٥١،١١٢،١٤٢٠,٣٣١٧،٢٢٠١٦،٨٩٠٣,٦٨٦٦٦٩٦٦٣٢٤,٧٧٦،٥٥٦١٢١،٥٣٨٣٤٣٢١١.٥٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٥,٧٥٧،٤٥٥٤٠،٥٠٩٤١٧١٩٤.٧٨٠.٢(٤١٨)(١,٠)٢٧،٠٢٠،٥١٨٥٧٧،٩٧٣٠,١٧٢١،٣٩٠٢١،٠٠٠معدني و صنعتي گل گهر

٣٩،٧٠٣،٣١٧٧٩٧،٧٨٥٠,٢٤٢٠،٠٩٠٢٠،١٠٠١,٩٥٦٤١١٣٧٢٨٧١٧,٧٤٠،٣٠٧٤٠،٠٦٧٣٥٢١٩٢.٥١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٣٢,٤٥،٣٣١٥٩٢،١٢٧٣٩٨٢٩٥.٩٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(١١١)(٤,٥)٢٠،٠٥٠،٥٨٤١،٢٠٩،٤١٥٠,٣٦٦٠،٣١٨٦٠،٠١٥سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٣٣,١٤٩٩١٨٥،٠٥٣٤٤٦٢٧٠.٦١٩٢.٥(١٦٢)(٣,٨)٥،٤٦٦،٨٩٨٢٨٣،٨٨٣٠,٠٨٥١،٩٣٠٥١،٣٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٤,٦٣٣،٦٣٤١٨،٣٣١٣٩٦٢٦٤.٤١٧٧.٧**(٤)١٥،٢٣٨،٥٦٦٦٦١،٠٠٤٠,٢٠٤٣،٣٨٠٤٣،٤٠٠١,٧٥٩٤٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٧,٩٧٢٦،٤٧١٤٠،٩٦٢،٤٦٨٣٠٣٣٧٤.٨١٤٢.٦(٢,٠٦١)(٢,٢)١٤٧،١٠١،١٤٤٤،٩١٣،٩٤١١,٤٦٣٣،٤١٠٣٢،٤٧٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١٠،٨٤٠،٦٦٨٢٣٥،٢١١٠,٠٧٢١،٦٩٧٢١،٧٣٠٤,٨١٤١١٦٥٣٧٢١٨,٦١١،٠٠٩،٦٧٤٨،٥٢٠٢٦٢١٩٧.٣٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٥٩,٦٦،٤٩٠،٢٩٥٠٣٥٧١٦٢.٤١٩٤.٢-٥٠،٤٥٠٥٢،٦٠٠٠,٧فوالد خراسان

٢،٧٣٨،٠٨٥١٨٥،٨٣٤٠,٠٦٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٥,٠٧٤٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٧٤٨٩٥٤٣٠٥١٢٣.٥١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٥٠٨١،٤٠٠١،٦٦٧،٠٦٢٤٩٠٤٩.٦١٩١.٩-(٢,٩)٣،٦٢٠،٤٣٩٧٧،٢١٦٠,٠٢٢١،٣٢٨٢١،٢٩٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٨٠٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٩,٣٣،٢١٢،١٢٣٥٠،٩١٧،٠٥٧١٣٣٣٤٨.١١١٩.٩(٢,٦٨٣)(٢,٣)٣٦٣،٤٥٧،٣٥٣٧،٥٢٥،٩٣٧٢,٢٣٢٠،٧١٠٢٠،١٤٠فوالد مباركه اصفهان

٥٨،٣١٠،٣٠٥٢،٩٤٩،٢٤٤٠,٨٨٥٠،٥٨٠٤٨،٧٨٠٣,٣٨١٠١٧٥٣٦٤٦٢٨,٩١٠٩،٥٧٤٨٠،٧٧٠٤٧٢٧٨.٧٧٦.٨فوالد  خوزستان

٣٠،٢٧٨،١٩٢٤٣٣،٦٨٢٠,١٣١٤،٣٢٣١٤،٣٣٠٤,٦٢٤٦٠٠١٦٧٢٣,٩٦٦،٨٣٢٥٢٤،٠٨٣٥٣١٨٢.٤٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٨،١٦٨،٩٢٣١٦٨،٢٨٠٠,٠٥٢٠،٦٠٠٢٠،٦٠٠٥,٠٣٩٣٦٤٨١٧٢٣١,٨٣٢،٠١١،٧٤٢٧١،٣٤٠٢٥٦٢٣٣.٣١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٤,٦٠٨٣,٦٣٧١١٧١٨٤.٠٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٠٣٣,٣٣٩٢٥٤,٨٣٠٠.٠٨٢٤٦,٦٠٨٢٤٢,٨٠٠١.٦م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٤,٣١٧٠،٢٤٩١،٧٤٧٣٨٤٢٨٣٩٨-٢١,٢٢٦,٣٧١٤١٣,٢٦٥٠.١٢١٩,٤٦٩١٩،٢٦٠٤,٧٦١٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١١٦،٨١٦،٢٤٧١،٣٥١،٠٩٧٠,٤٠١١،٥٦٦١١،٥٦٦٥,٠٥٣١٢٢٣٤٩٤,٨٤٦,٧٦٢,٠٣٢٣,٧٦٦,٦٧٣٨٩٣٣٠.٤٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

١،٩٤١،١٦٠١،٩٣٣،٩٣٦٧،٢٢٣٠,٤                

٥١٠،٥٥٧٥٠٨،٦٥٨١،٩٠٠٠,٤                

٥٠٦،٩٨١٥٠٣،١٢٢٣،٨٥٩١                    

٣٣٢،٨٩٣٣٣٠،٣٥٩٢،٥٣٤١                    

٢،٥١٣،٢٢٧٢،٥٠٦،٧٦٣٦،٤٦٥٠,٢٦              

١٩،٩٨٢١٩،٨٩٩٨٣٠,٤٢              

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

متوقف (تغييرات بيش از ٥٠%)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير

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 ٩٩/٠٥/٠٧

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

متوقف (برگزاري مجمع)



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

شصدف. كاما. غگزنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٢٦٨٣-١-تاپيكو ١٩٨٣+

وپترو. كماسه. آس پنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فارس ٢٤٥٦-٢-حكشتي ١٩٤٩+

١,٠٦٢,١٦٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-خودرو ٢٢٥٩-٣-وغدير ١٧١٤+

١٤,١٦١,٤٩٠ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٩٨تعداد نماد با تغييرات مثبت١٦,٦٠٤حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٥٨٠,٧٦٣تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٣٨تعداد نماد با تغييرات منفي٣٣٦,٨٦٤ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٢,٦٦٩,٠٢٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١١تعداد نماد بدون تغيير٣٨رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٤٧تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش١٧تعداد نمادهاي متوقف٤٥رتبه 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

(٠.٣)٤٤نفت برنت٢٦,٥٨٥٠.٤شاخص داوجونز

S&P (٠.٣)٦,٤١٢مس٣,٢٣٩٠.٧شاخص ٥٠٠

(٠.٨)٢,٢١٨روي١٠,٥٣٦١.٧شاخص تركيبي نزدك

(٠.١)١,٧٠٨آلومينيوم(٠.٣)٢٢,٦٥٧شاخص نيكي ژاپن

(١.٧)١,٩٣١اونس طال٩٤٠.١شاخص 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)

٣٨٥١.٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٢٥.٦٧٢.٠٣-

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤١٠٥.٢-٤٠٥Iron ore index (62% Fe)١٠٧.٦٨١.٧٠-

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٠٠.٠-٣٩٥Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١١٩.٤٠.٥٨-

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

١١٦.٤٢١.٤٩-

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

١١٢.٠٧٠.٧٥-

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. شتران



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

١4٠                    ٣8٠             4٠4,٩١2          ١4٠                  4٧٧,55٩         64,6١٧,86٠                           46١,556                            ذوب احياي روي قشمشمش روي ٩٩,٩٧
2٠                      5٠               ١,2٣١,684       6٠٠                  ١,2٣١,684       24,6٣٣,68٠                           ١,2٣١,684                         گيل راد شمالمس مفتول
2٠                      2٠               ١,2٣١,684       6٠٠                  ١,2٣١,684       24,6٣٣,68٠                           ١,2٣١,684                         صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/٠٧



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

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.973.497عدد  افزایشدرصد  37/0 و با مثبتواحد  7.221شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 231.459میلیون سهم به ارزش کل  13.647

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  19.982عدد  افزایشدرصد  42/0با و  مثبتواحد  83 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 105.394میلیون سهم به ارزش کل  2.957نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 از جلسات  یکیسرپرست وزارت صمت، در  ،یابانیمدرس خ نیحس که است نیاز ا یحاک ،موثق منابع از النیچ یهادهیشن

( یکنسانتره، گندله و آهن اسفنج متیفوالد )ق رهیزنج یمتیق بیضرا رییبازار فوالد اظهار داشته است که تغ میتنظ رامونیپ ریاخ

 خارج شده است.وزارت  نیاز دستور کار ا

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  و در طی مدت الیر اردیلیم 12،417 شرکت، ماهه امسال4مجموع فروش فروش داشت  الیر اردیلیم 4،369 ریتشبهرن در 

 .بوده است الیر اردیلیم 11،414عدد   نیاسال گذشته مشابه 

 جمعا    داشته کهفروش  الیر اردیلیم 6،994 ماه سال جاری مبلغریتاین شرکت در . هاستیدر حال جبران عقب ماندگ رایفا 

 .بوده است الیر اردیلیم 10،273عدد   نیاسال گذشته مدت مشابه  محقق کرده درفروش  الیر اردیلیم 16،682ماهه  4

  و  یاتیسود عمل الیر اردیلیم 2،993با   یمحقق کرده که از مدت مشابه قبل کمتر است سهم الیر 2،541 ماهه 3شفن در

 .سود خالص الیر اردیلیم 2،413

 مجموع کل فروش محقق کرده است الیر اردیلیم  2،500ماهه  4 مد داشته و جمعا آدر الیر اردیلیم 943 ماهریفرابورس در ت .

 .بوده است الیر اردیلیم 2،052سال قبل 

 به سپرده ها را  یسود پرداخت الیر اردیلیم 13،280و  ییاعطا التیسود تسه الیر اردیلیم 23،019 ماهریدر ت تراز مثبت وبملت

 است. دوره ها بوده نیاز بهتر یکی ریماهه اخ 4 نیبکه  مثبت است  الیر اردیلیم 37،647ماهه  4تا  شرکت نیز تراز کل .دارد

 965مد آدر ،ماهه4 و در مجموع دهیرس الیر اردیلیم 324 فروش به ماهریت در عملکرد خوبی داشته است.ماهه اول  3 لیحر 

 .بوده است الیر اردیلیم 183هر ماه   درآمد نیانگیسال  قبل م محقق کرده است. یالیر اردیلیم

 151،055،044 به خردادریال در  117،962،259آن از  لنیپروپیپل و نرخ دهیرس یالیر اردیلیم 6،034به  فروش  ریت در شاراک 

 24،384شته در مدت مشابه عدد فروش فروش دا الیر اردیلیم 21،614ماهه   4 جمعا ماه رسیده است. شرکتدر تیر الیر

 .بوده است الیر اردیلیم
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 اخبار اقتصادی

 شودیم یمرداد معامالت 15سهام عدالت از  یاستان یهاسهام شرکت.  

 ضد  یدارو کیتراکنش مربوط به صادرات  نیانجام شد. ا تیبا موفق رانیبا ا سیئسو یتراکنش در کانال مال نیسرانجام نخست

 لیبا هدف تسه رانیبا ا سیئبشردوستانه سو کانال تجارت آن را ساخته است. یسیئشرکت سو کیبوده است که  رانیسرطان به ا

 توسعه داده شده است. رانیو دارو به ا ییمربوط به صادرات موادغذا یمال یهاتراکنش

 تومان اعالم کرد که  اردیلیم هزار 2.657را  ینگی، حجم نقد99خرداد  انیدر پا یاقتصاد یآمارها دهیبا انتشار گز یبانک مرکز

 دارد.درصد رشد ساالنه  34.2

  تنها  کند،یبار اقدام به صادرات م نیاول یکه برا یصادرکنندگان ": گرفت میوزارت صمت تصم ،دیجد یمیخودتحر کیدر

 "مجددا صادرات کنند. توانندیم ،یهزار دالر صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارز 500مجازند تا در سقف 

 درصد رشد کرده است.  84ها  متی، ق98 نیشد. نسبت به فرورد کیتومان نزد ونیلیم 21آپارتمان در تهران به  متیمتوسط ق

 درصد بوده است.35 رشد  نیا 99 نینسبت به فرورد

 داد.خبر  مایفوالد کاوه در صدا و س یتن ونیلیم2/1مستضعفان از افتتاح طرح  ادیبن سیرئ 

 یعامل شرکت معدن ریمد Freeport MCMoran باشد یکم آن م یاز موجود یکه ناش ،عرضه کم مس در بورس دیگو یم

 کیبه فلزات به عنوان  یاقتصاد یهاتیفعال یریدر زمان از سر گ رایز .شودیمحصول محسوب م نیا یشانس خوب برا کی

 شود. یمنبع سود نگاه م

 از سه کشور عربستان  نیواردات نفت چ گرفت. یشیکشور پ نیاز صادرات ا نیسال واردات فوالد چ 11 یبار ط نینخست یبرا

 یدیجد یکشور را به سطح باال نیصعود کرد و مجموع واردات نفت ا یدیجد یدر ژوئن به رکورد باال لیو برز هیروس ،یسعود

 .دیبشکه در روز رس ونیلیم 13بار به مرز  نینخست یدر ژوئن برا نینشان داد، واردات نفت چ نیآمار اداره کل گمرک چ رساند.

  واردات نفت نداشت. رانیدر ژوئن از ا نیچ

 نشده  بیابالغ و تصو متیق شیافزا نیهنوز ا موافقت شد. ریتا متیمجدد ق شیبا افزا :ریتا دکنندگانیانجمن تول یسخنگو

 .میقرار گرفته بود انینبود و در نقطه ز دیتول یهانهیپوشاننده هز ر،یتا متیق یدرصد 30 الحسابیعل شیافزا  است.

 

 70/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 17.979 18.307 نرخ دالر نیما
 

 27،516 27،467 آزاد نرخ
 

 3.300.000 سکه ربع

 20.500 19.500 نرخ دالر سنا
     

 5.540.000 نیم سکه

 23.450 23.400 ر آزادنرخ بازا
 11.041.000 تمام امامی   

        
 10.600.000 بهار آزادی
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 از ابتدای سال تا کنون قیمتی برخی کاالهای اساسیروند 
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