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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٤٠،٢٧٤،٥٥٨٦٩٦،٤٨٦٠,٢٩١٧،٢٩٠١٧،٣١٠٤,٩١,١٧٤٦٩٦٦٣٢٤,٨٨،٥٦٤،٣٠٠١،١٢٧،٦٣٤٣٠٨٢١٢.٧٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

٣٤،٠٠٤،١٧٥٧٢٨،٢٠٧٠,٣١٢١،٤٢٠٢١،٥١٠٤,٥١,٨٤٩١٣٦١٣٣١١٥,٧١،١٥٥،٤٢٧٤٥٠،٨٨٩٣١٣١٩٥.٠٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٢٤،٤٣٤،٣٢٠٤٩٢،٥٤٤٠,٢١٢٠،١٦٠٢٠،١٦٠٥,٠١,٤٢٤١١٣٧٢٨٧١٧,٧٣،٦٥٦،٨٤٧٦٥٣،٥٨٢٣٥١١٩٣.٥١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٣٢,٥١،٥٢٠،٨٠٣٥٩٠٣٩٣٢٩٦.٠٢٤٣.٥*٥،٤٧٥،٤٠٧٣٣١،٣٣٦٠,١٤٦٠،٥١٤٦٠،٥٣١٥,٠١١٠١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٢،٧٩٢،٨٨٠١٣٨،٥٩٧٠,٠٦٤٩،٦٣٠٤٨،٥٢٠٠,٥١٨١٥٦٧٢،٢٦٧٣١,٧١٨٩،٠٣٢٢٠١،٦٨٤٤٤٦٢٥٤.٦١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٦,٩٦،٤٠١،٠٩٨٢٦٢،٨٩٥٣٩٧٢٧٩.٨١٧٧.٧**(٤)٥،٩٠٦،٦٨٦٢٦٧،١٨٢٠,١١٤٥،٢٣٠٤٥،٢٤٠٥,٠١,٧١٥٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١٣٣،٣١٧،٢١٩٤،٤٢٥،٦٤٣١,٨٦٣٣،٢٠٠٣٣،٢٧٠٤,٣٣,٧٣٩١١٩٩٣٤٣٢٧,٧١٢،٣٩١،٧٦٩١٥،٥٣١،١٨٦١٩٩٣٧١.٨١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٨,٦٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٣٥٢١٩٧.٣٦٨.٣--٢١،٦٩٧٢١،٧٣٠شركت آهن و فوالد ارفع

١،٩٦٢،٤٧٣١٠٣،٩٥٢٠,٠٤٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٤,٩٧٩٢٨٤٦٢١٠٦٨,٩٢،٨٧٣،٢١٩١١٩،٠٩٢٣٨٦١٧٥.٣١٩٤.٢فوالد خراسان

٣،٣٤٦،٦٢٦٢٤١،٩٥٧٠,١٠٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٣,٠٤٨٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٧٥٧،٣٣٥٢٥،٨١٥٣٠٩١٣٧.٨١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٥٢٥١،٧٠٨،٨٩٥١١،٢٤٠٤٧٢٥٤.٧١٩١.٩-٥،٢٣٢،٠٥٢١١٥،٣٥٢٠,٠٥٢٢،٠٤٧٢٢،٠٥٧٣,٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

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

٢٥٠،٢٢٨،١٥٨٥،١٦٦،٤٧٣٢,١٧٢٠،٦٥٠٢٠،٧٣٠٤,٦٥,٠٢٦٧٠٨١٨٧٢٩,٢٥٣،٨٣٢،١٨٧٣١،٤٠٦،٩٤٤١٤٢٣٤٦.٨١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٥٤،٢٢٨،٦٧٥٢،٧٣٩،٧٣٤١,١٥٥٠،٥٢٠٥٠،٦٢٠٤,٨١,١٧٦١٧٥٣٦٤٦٢٨,٨٥،٢٤٩،٣٨٨٩٠٦،٦٨٣٣٢٧٨.٢٧٦.٨فوالد  خوزستان

٢١،٨٩١،٨٦٥٣١٤،٦٦٣٠,١٣١٤،٣٧٤١٤،٤٩٣٤,١٢٢٦٠٠١٦٧٢٤,٠٣،٤٤٥،٨٤٤٦،٧٢٥٥٩١٨٣.٤٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٣٦،٠١٥،٥٩٧٨١٣،١٩٤٠,٣٤٢٢،٥٨٠٢٢،٥٨٠٥,٠٤٢٩٦٤٨١٧٢٣٤,٨٩،٤٩٣،٢٤٢٥٧٩،٦٦٠٢١٤٢٦٤.٨١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٢,١٣٢٢,١٣٢١٢٦١٨٠.٦٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٦٢٠,٧٣٥٣٩٤,٩٩٥٠.١٧٢٤٣,٧١٣٢٤١,٥٠٠١.٨م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٧,٨١،٧٩٨،٩٢٤١٢،٠٦٣٣٩١٣٠٥٩٨-٤,٨٤٧,٢٣٥١٠٠,٤٩٨٠.٠٤٢٠,٥٣٣٢٠،٧٣٣٤,٠٥٥٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٤٠١،٨٨٢،٨٥٩٤،٦٦٤،٣٧٧١,٩٦١١،٦٠٦١١،٤٦٠٢,٠٢١١٢٢٣٤٩٥,١١,٣٣٧,٧٦٥١,٠٦١,٩١٥١٠٠٣٣١.٩٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

١،٩٦١،٦٤٩١،٩٠٤،٣٢٤٥٧،٣٢٦٣,٠١              

٥١٥،٩٠٢٥٠٠،٨٢٦١٥،٠٧٦٣,٠١              

٥١٨،١٣٥٥٠٧،١٩١١٠،٩٤٤٢,١٦              

٣٤٠،١٨٢٣٣٢،٩٩٧٧،١٨٥٢,١٦              

٢،٥٣٥،٥٩٧٢،٤٦٦،٧٦٩٦٨،٨٢٨٢,٧٩             

٢٠،٢٨٣١٩،٧٢٤٥٥٩٢,٨٤             

متوقف (برگزاري مجمع افزايش سرمايه)

*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 ٩٩/٠٥/١١

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)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد



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

مفاخر. سمگا. كسرانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-وبصادر ٧٠٣-١-شستا ٥٣٠١+

غدام. سفار. ماروننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شبندر ٦٧٤-٢-فوالد ٥٠٢٦+

١,٠٨٩,٠٧٦حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-وتجارت ٦٥٨-٣-فارس ٤٣٣٣+

١٤,٦٢٨,٢٣٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٦٣٦تعداد نماد با تغييرات مثبت١٤حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٠١,٣٦٣تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٩٠تعداد نماد با تغييرات منفي٢٣٨,٢٤٦ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٣,١٠٩,٤٥٩تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٣تعداد نماد بدون تغيير٤١رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٤٩تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش١٥تعداد نمادهاي متوقف٥٨رتبه 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

(٠.٠)٤٤نفت برنت٢٦,٤٢٨٠.٤شاخص داوجونز

S&P ٦,٤٧٢٠.١مس٣,٢٧١٠.٨شاخص ٥٠٠

٢,٣١٥٠.٠روي١٠,٧٤٥١.٥شاخص تركيبي نزدك

(٠.٠)١,٧٠٩آلومينيوم(٢.٨)٢١,٧١٠شاخص نيكي ژاپن

١,٩٧٦٠.٢اونس طال(٠.٠)٩٣شاخص 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)

٤٢٠١.٢-٤٠٥Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٢٥.٣٦٢.٢٨-

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤١٠٠.٠-٤٠٥Iron ore index (62% Fe)١١٠.٥٨٠.٤٢

Indian exports
(fob main India port)

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

١٢٢.٣٠.٧٤

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤١٥٠.٠-٤١٠Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١١٤.٥٦٣.٩٢-

Egypt imports (cfr main port)٤١٥٤.٥-٤٠٥Implied 62% Fe China port price 
index

١١٣.٦١٠.٧٧-

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:  شپنا. شتران. خودرو



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

89,107784,141,53495,7898,80081,32712,4528,800ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
86,350759,876,06287,9338,80081,32713,4208,800ذوب آهن اصفهانتيرآهن 14 تا 18

86,114757,806,83086,9188,80081,32712,3648,800ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
83,551735,251,04484,4288,80081,32710,6708,800ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
86,463431,794,08888,8884,99478,3578,1844,994جهان فوالد سيرجانسبد ميلگرد مخلوط

A3 - 32 89,179392,387,16089,4594,40078,35711,4624,400صنايع آهن و فوالد سرمد ابركوهسبد ميلگرد 14 تا
79,937351,724,64882,4204,40077,1827,1284,400ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
77,800342,318,81278,6014,40076,0075,8304,400ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط

88,01196,812,32092,5791,10078,3571,7381,100صنايع فوالد هيربد زرنديهميلگرد متوسط 16، 18، 20
90,49991,585,40691,4491,01278,3572,2881,012مجتمع فوالد صنعت بنابسبد ميلگرد 14 تا 25
89,81690,893,59490,3891,01278,3573,0581,012نورد فوالد صنعتي و ساختماني يزدسبد ميلگرد مخلوط
81,68489,852,84082,5001,10078,3572,1781,100ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
487,34748,734,700496,659100404,912520100صنايع خالص سازان روي زنجانشمش روي 99,97

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/١١



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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درصد فروش 
حقيقي ها

٧٦%

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  1.961.649عدد  افزایشدرصد  01/3 و با مثبتواحد  57.326شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 176.271میلیون سهم به ارزش کل  10.621

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  20.283عدد  افزایشدرصد  86/2با و  مثبتواحد  559 با شاخص فرابورس ایران نیز

 مورد معامله قرار گرفت. میلیارد ریال 61.975میلیون سهم به ارزش کل  2.935نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 محصوالت  تیفیک شیو افزا دیتول شیافزا یبرا ،مولد هیبه سرما ایران خودرو راکد یهاییدارا لیخواستار تبد درویسازمان ا سیرئ

 شد. خودرورانیا

 درصد 50 رانیا یداخل متیسنگ آهن شده است. او گفته ق متیق شیجمهور خواستار افزا سیبه رئ یدر نامه ا یمیپورابراه

 فارس است. جیخل FOB متیق

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  محقق کرد الیر 708 یو در سود اصل 980شده  یحسابرس یقیماهه تلف12فوالد در. 

  کرده است ییسود شناسا الیر  1549 یقیو در سود تلف الیر 426 یماهه سود اصل12رمپنا در. 

 این . اری نموده استدیرا خر الیر اردیلیم 540به مبلغ  ،شرکت صنایع فناوری نورساخت اترک %70کرد که  تررمپنا شفاف

رمپنا   نیهمچن است یدیتول یواحدها جادیو ا یراه انداز ل،یمشارکت کننده در احداث، توسعه و تکم ،یداخل یربورسیغشرکت 

 یربورسیغ یشرکت داخل. این است دهیخر الیر اردیلیم 388با نرخ  زیرا ن هیدریبرق راشد تربت ح دیشرکت تول %70حدود  

 فعالیت دارد. روگاهیاز ن یساخت و بهره برداردر زمینه 

 

 اخبار اقتصادی

 نیبد. صورت گرفته است یبانک جهان رهیمد اتیدر ه کایوام با وجود مخالفت آمر نیبا ا موافقت. وام داد رانیبه ا یبانک جهان 

سال قطع  15بعد از  رانیپروژه ا نینخست نیبازگرداند. ا یرا به حالت عاد یخود با بانک جهان یتوانست رابطه مال رانیا بیترت

 گفته. است یاسیس تیموفق کی یتیوضع نیدر چن رانیبه ا یدالر ونیلیم 50وام  پرداخت است. یبا بانک جهان یمال یهمکار

به حساب سازمان بهداشت  شیوام حدود دو هفته پ نی)اوفک( ا کایآمر یخارج یها هیشود با موافقت دفتر کنترل سرما یم

 شده است. زیوار یجهان

 کشور در سه ماهه  نیا یناخالص داخل دیاعمال شد، تول کایکرونا در آمر روسیو وعیکه به منظور کنترل ش ییهایلیتعط لیدل به

 بزرگ است. یکاهش آن در دوران رکود اقتصاد زانیدرصد سقوط کرد که چهار برابر بدتر از م32.9 یبه منف یدوم سال جار

 ه،یامارات، ترک ن،یچ یو کشورها یرانیا یعمده صادرات کاالهاپنج مقصد  هیعراق، امارات، افغانستان و ترک ن،یچ یکشورها 

 اردیلیم 4/6معادل  یدر سه ماهه نخست امسال رقم ناریا اند.کشور در بهار امسال بوده یپنج مقصد عمده واردات هیهند و روس
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 است. دهیدالر رس اردیلیم 14اساس رقم کل تجارت در فصل بهار به  نیدالر واردات داشته که بر ا اردیلیم 6/7دالر صادرات و 

 مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. یدالر اردیلیم4/11درصد از صادرات  44، 99در فصل بهار  رانیا صادرات

 کشور  نیفلزات ا یهامیدامنه تحر رانیا کیستیبال یهاو موشک ینظام ،یاهسته یهاهدف قرار دادن برنامه یبرا امروز: پامپئو

شود(  یفوالد و مس م وم،ینیفلز  )که شامل انواع مختلف فلزات آلوم 22 نیانتقال ا یگونه اقدام آگاهانه برا هر را توسعه دادم.

 .است میاکنون قابل تحر رانیبه ا

 در قالب  گریبنگاه د 13" :دیگو یم یساز یسازمان خصوص یهابنگاه یگذارمتیها و قمعاون شرکتETF شوند.  یواگذار م

 "شوند. یعرضه م یبلوک ایو  یجیتدر ایداشتند و به مرور  رشیاز قبل پذ زیهفت شرکت ن

 اردیلیهزار م 70معادل  هیخالص به بازار سرما یو حقوق یقیحق ینگینقد یسال تاکنون ورود یاز ابتدا" دیگو یاقتصاد م ریوز 

 یگذارهیو توسعه سرما دیبه حوزه تول تاًیو نها هیرا حفظ و به بازار اول یورود هیسرما نیا میتومان بوده است که در تالش هست

 باشد. یهزار کد م251و  ونیلیم 15خرداد ماه  انیتا پا هیدر بازار سرما یمدارسها ی.تعداد کدهامیسوق ده

 متیجلسه موضوع ق نیدر ا" :گفت تیبا مسئوالن سازمان حما مانیس دکنندگانیجلسه تول اتیجزئ حیبا تشر خانیعبدالرضا ش 

اعمال  تیو سازمان حما مانیانجمن س ریمحصول بر اساس مصوبه اخ نیا یاکارخانه متیمطرح و مقرر شد ق مانیس یگذار

 "شود.

  عملکردPMI انتظار اقتصاددانان و بهتر  7/50از  شتریکه ب دهدیرا نشان م 1/51منتشر شده و رقم  یدر ماه جوال نیچ دیتول

 از عملکرد ماه قبل است.

 نجایا اند و از دهیرس دیآن ها به کف تول ندیگو یم لگرانیالبته تحلاست.  افتهیو پرو به شدت کاهش  یلیمس در ش دیتول 

 فکر کنند. دیتوانند به رشد تولیم

 موضوع  نیا .ساله است 11سطح  نیکه کمتر دهیرس 180به  یحلقه ا 1با افت  کایتعداد حلقه چاه نفت آمر دیگویم وزیکرهیب

 متیق تیمنجر به تقو کاینفت خام آمر ریمنتظره در سطح ذخا ریکاهش غ مدت بکاهد. انیدر م کاینفت آمر دیاز تول تواندیم

 را کاهش داد. دیبه کرونا مقدار تول انیتعداد مبتال شیاز افزا ینفت شد اما نگران

 متعدد از ساخت  یخبرها گریاونس طال است اما در طرف د تیعامل تقو نیاست و ا شیبه شدت در حال افزا کایآمر یها یبده

 متمرکز شده است. وروی یتقاضا رو ست،ین یشود. حاال که دالر ارز مطمئن یم دهیواکسن کرونا شن

 داشت نگه ثابت ٪0.25متحده همانند انتظارات نرخ بهره خود را در عدد  االتیفدرال رزرو ا. 

 11/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - 190.684 نرخ دالر نیما
 

 25.100 23.400 سنا نرخ
 

 3.310.000 سکه ربع

 21.300 19.900 نرخ دالر سنا
     

 5.610.000 نیم سکه

 23.410 23.390 نرخ بازار آزاد
 

EUR/USD: 1.1777  11.159.000 تمام امامی 

 213.000 199.000 صرافی ملی
     

 10.700.000 بهار آزادی

 

 


