
ارزش معامالتحجم معامالت
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

٦٩٦٦٣٢٥,٦٣٨٥،٩٣٩٣٩٦،٨٥١٢٩٨٢٢٢.٠٩٢.٠(٣٩٦)(١,٥)٤٣،٢٥٧،٧٧٤٧٧٠،٩١٨٠,٣٦١٧،٨٢٠١٧،٨٠٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٥,٦٥٥٥،٣١١١٩٤،٠٣١٣٠٤١٩٣.٥٨٠.٢(١,٧٨٩)(٤,١)١٥،٧٠٢،٦٦٢٣٣٣،٨٣٥٠,١٥٢١،٢٦٠٢١،٠٦٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٨,٢١١٦،٨٨٠٤٢٥،٢٥٨٣٤٥٢٠١.٨١٠٠.١(٥٠٤)(١,٦)١٣،٧٦٩،٩١٧٢٨٥،٦٦٦٠,١٣٢٠،٧٥٠٢٠،٤٢٠معدني وصنعتي چادرملو

٣٣,٠١،٢٠٣٣٩٧،٤٩٦٣٧٨٢٩٨.٧٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦٨)(٢,٨)٣،٢٩٤،٨٢١٢٠٢،٤٠٠٠,٠٩٦١،٤٣٠٦٠،٠٤٢سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٣١,٠١،٣٦٤،٤٤١١٣٩،٣٤٦٤٤٠٢٤٧.٦١٩٢.٥(١٤٥)(٣,٧)٢،٦٩٤،٤١٦١٣١،٠٠٤٠,٠٦٤٨،٦٢٠٤٨،٨٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٩,٨١٨٤،٠٥٦٩٤،٣٦٤٣٨٤٢٩٩.٢١٧٧.٧**(٤)٦،٥١٠،٤٦٣٣٠٩،٦٧٥٠,١٤٤٧،٥٧٠٤٧،٨٣٠٠,٣١٢٠٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٦,٦١،٠٦١،٥٤٠٣٨،٩٠٣،٩١٢١٩٤٣٥٢.٦١٤٢.٦(٤,٠٦٥)(٤,٥)٧٩،٩٧٢،٢٩٦٢،٥٤٦،١٢٢١,١٨٣١،٨٤٠٣١،٦٨٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٨,٦٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٤١٢١٩٧.٣٦٨.٣--٢١،٦٩٧٢١،٧٣٠شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٦٨,٩١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤١٠١٧٨.٥١٩٤.٢--٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٧،٣٤٨٢٠٩،٥٦٥٣٠٣١٢١.٨١٩٩.٤(٦٤)(٤,٠)٣،٢٦٢،٠٣١٢١٩،٦٤٩٠,١٠٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٥٢٦٣٥٠٨٣١،١١٢٤٧٠٥٤.٩١٩١.٩-(٢,٧)٢،٥٤٦،٨٤٣٥٦،٢٤٤٠,٠٣٢٢،٠٨٤٢٢،٠١٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٨٤٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٩,٦٢٤،٢٦٣،٠٩٥٢٨،٥٦٩،٤٠٦١٣٥٣٥٣.١١١٩.٩(٢,٧٣٧)(٢,٣)١٣٣،٣٦٣،١٢٢٢،٧٩٢،٤٤٦١,٢٩٢٠،٩٤٠٢٠،٣٧٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٧,٠٣٣٠،١٤١٣٤٨،١٤٨٣٢٥٤.٦٧٦.٨(٨٨٦)(٣,٥)٦٦،٨١٢،١٢٨٣،١٦٤،٩١٤١,٤٧٤٧،٣٧٠٤٨،٠٠٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٣,٧٢،٨٠٠٢،٨٨١،٣٣٩٥٠١٨٠.٥٥٩.٢(٢١)(٣,٨)٧،٠٢٧،١٠٥٩٩،٠٣٤٠,٠٥١٤،٢٢٤١٤،٠٤٠فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٣٤,٦٤٧٧،٥١٧٥٩٢،٢٤٠٢٠٥٢٦١.٨١٢٥.٠(٢٣٣)(٢,٥)٢١،٥٢٨،٣٥٤٤٨٢،٠٨٨٠,٢٢٢٢،٣٩٠٢٢،٢٠٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٥,٦٢٥٨٧٠١٢٤١٦٨.٣٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٢.٩)١,٠٨٧,٤٣٠٢٥٣,٤٢٢٠.١٢٢٣٣,٠٤٦٢٣٣,٠٠٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٢,٧٤٦٣،٥٤٤٧،٧٠٠٣٧٤٣٣٦٩٨-٩,٨٨٢,٥٠٧٢١٧,٦١٠٠.١٠٢٢,٠٢٠٢٢،٦٣٦٢,١٣٢٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٨٧,٧١٣٩,٧٧٦١٨٩,٠٥٧,٦٩٦٨٩٢٩٨.٤٨٣.٤(٥٣)(٥,٠)٥٠،٦٢٦،٢٧٧٥٤١،٩٠٤٠,٢٥١٠،٧٠٤١٠،٧٠٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

٠,٩٠--١،٩٩٣،٣٣٠٢،٠١١،٥٢٥١٨،١٩٤             

٠,٩٠--٥٢٤،١٦٥٥٢٨،٩٥٠٤،٧٨٤             

٠,١٩--٥٢٥،٨٨٧٥٢٦،٨٨٥٩٩٨             

٠,١٩--٣٤٥،٢١٢٣٤٥،٨٦٧٦٥٥             

٠,٩٩--٢،٥٦٧،٠٨٥٢،٥٩٢،٧٨٩٢٥،٧٠٥             

٢١،٠١٥٢٠،٨١٩١٩٦٠,٩٤              

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

متوقف (افشاي اطالعات با اهميت)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد

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 ٩٩/٠٥/١٣

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

شيراز. دماوند. سمگانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فملي ٤٠٦٥-١-شستا ٥٦٤٤+

غدام. سصفها. خنصيرنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-خودرو ٢٧٤١-٢-وغدير ١٨٤٧+

١,١١٦,٣٤٦حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فوالد ٢٧٣٧-٣-تاپيكو ٩٣٦+

١٥,١٣٥,٢٣٠ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣٧٨تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٠١٨حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٢١,٩٦٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٩٨تعداد نماد با تغييرات منفي٢١٥,٨٨٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٣,٥٨٥,٦٢٦تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٩تعداد نماد بدون تغيير٤٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٧٩٥تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٧٣تعداد 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

٤٤٠.٤نفت برنت٢٦,٦٣٧٠.٨شاخص داوجونز

S&P ٦,٤٧٥١.٥مس٣,٢٨٨٠.٥شاخص ٥٠٠

(٠.١)٢,٣١٦روي١٠,٨٧٩١.٣شاخص تركيبي نزدك

١,٧٤٤٢.٠آلومينيوم٢٢,١٩٥٢.٢شاخص نيكي ژاپن

(٠.٦)١,٩٦٥اونس طال٩٤٠.٤شاخص 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)

١٢٢.٣
٠.٧

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤١٠٠.٠-٤٠٥Iron ore index (62% Fe)١١٠.٥٨
٠.٤

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٥١.٣-٤٠٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٢٢.٣٠.٧

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

١١٤.٥٦
(٣.٩)

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

١١٣.٦١
(٠.٨)

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. وبانك. دي



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

B 92,5744,597,409,98892,57449,66292,57449,66249,662فوالد مباركه اصفهانورق گرم
B 134,0952,816,003,400139,09920094,15022,10021,000فوالد مباركه اصفهانورق سرد
G 148,1641,259,391,600158,59920087,8049,0008,500فوالد مباركه اصفهانورق گالوانيزه

1000p-99.8 416,677625,015,980438,259400337,8994,2401,500آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش
C 102,122547,169,676102,1225,358102,1225,3585,358فوالد مباركه اصفهانورق گرم

1000P-99.5 341,803341,802,600345,444600336,0981,3001,000آلومينيوم المهديشمش
167,732335,464,350175,699200145,7942,4002,000فوالد مباركه اصفهانورق قلع اندود
427,461213,730,700435,999500360,9101,360500آلومينيوم ايران(ايرالكو)بيلت 7-6063

1000P-99 333,098166,549,000333,098600333,0981,000500آلومينيوم المهديشمش
1,213,16048,526,4001,213,1601001,213,1604040گيل راد شمالمس مفتول

482,81933,797,330482,81970412,30230070ملي سرب و روي ايرانشمش روي 99,97
1000P-99 333,09833,309,800333,0980333,098100100آلومينيوم المهديشمش

1,213,16024,263,2001,213,1601001,213,1602020صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/١٣



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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٨٥%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

١٩%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨١%

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  1.993.330عدد  کاهشدرصد  9/0 و با منفیواحد  18.194شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 160.165میلیون سهم به ارزش کل  8.922

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  21.015عدد  افزایشدرصد  94/0با و  مثبتواحد  196 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 55.722میلیون سهم به ارزش کل  2.097نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

  صندوقETF خواهد شد. یو فلز ییکه شامل گروه خودرو شودیسوم در آذرماه عرضه م 

 انجام خواهد شد. مردادماه 15در روز چهارشنبه  نیبا نماد ام نیام هیسرما نیسهام شرکت تام هیعرضه اول 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  باعث کاهش  طرحاین  را در دست دارد.کنسانتره و نوار انتقال  هیگندله به تخل هیواگن برگردان از تخل یکاربر رییتغطرح فخاس

 می گردد. واحد دیتول تیظرف شیکنسانتره و افزا هیکنسانتره، کاهش زمان تخل عاتیضا

  874،491از مبلغ  هیسرما شیافزا شنهادیبه منظور پ رةیمد ئتیه یهیگزارش توجدرصدی می دهد.  386افزایش سرمایه فروس 

ها به منظور اصالح ساختار  ییدارا یابیارز دیمازاد تجدو  از محل سود انباشته الیرمیلیون  4،249،266به مبلغ  الیرمیلیون 

 است. ارسال شده یمالی و بهبود نسبت های مالکانه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون

  درصد  شیفوق العاده در خصوص افزا یبه مجمع عموم رهیمد ئتیه شنهادیپ. دهدیم هیسرما شیافزااز محل انباشته شتران

به مبلغ  الیرمیلیون  44،000،000از مبلغ  هیسرما ها و افزایشاندوخته  ریسود انباشته، سا از محل  درصد 70 ،هیسرما شیافزا

 است. ارسال شده یجهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون الیرمیلیون  75،000،000

 

 

 اخبار اقتصادی

 از   شیبه ب  رماهیت یدر انتها یشبکه بانک یکل سپرده ها مجموع :1399در چهار ماهه اول سال  یسپرده شبکه بانک تیوضع

از جذب منابع را به خود  %35 یبورس ریغ یو بانک ها %65  یبورس یاست، که بانک ها دهیتومان رس  اردیلیهزار م 2.600

است که معادل  تومان اردیلیم 74.877در چهار ماهه اول امسال  یبانک یبه سپرده ها یاختصاص داده اند. کل سود پرداخت

  .تومان بوده است اردیلیم 90.756 رماهیت یتا انتها هیبه بازار سرما ینگیورود نقد کل باشد.  یاالنه مسود س 6.8%

 و عرضه  یسازینسبت به سال قبل، مردم 98در سال  انیبانک پارس یبا اشاره به بهبود عملکرد مال انیبانک پارس رعاملیمد

 یدر همکار ییزاو اشتغال دیجهش تول نیو همچن دیقانون رفع موانع تول یاجرا یاموال و امالک بانک در راستا یسهام و واگذار

 بانک برشمرد.  نی)ره( را از اقدامات مهم ا فرمان حضرت امام ییبرکت ستاد اجرا ادیبا بن کینزد

 شامل  رانیا هیعل دیکاخ سف یهامیهشدار داده و گفته تحر نیو چ رانیساله ا 25 ینسبت به برنامه راهبرد کایخارجه آمر ریوز

 کرد. میاتخاذ خواه ینیچ یافزارنرم یهاشرکت هیعل یگفت اقدامات نیهمچن یهم خواهد شد. و نیچ
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 یگفته رشد منطق وزینطرح کاهش دامنه نوسان بورس به تجارت بیمجلس با تکذ یاقتصاد ونیسیعضو کم زاده،یمحسن عل 

 در دستور کار مجلس قرار دارد. گذارانهیاز سرما تیو حما هیبازار سرما

 دیدرصد به صفر در خرداد ماه رس 3.3 یاز منف یبورس عیدر صنا دیتول یکه  کاهش رشد منف دیگو یم یبانک مرکز. 

  موسسه  یگزارش صنعتطبقFitch Solutionsخواهد  یشیهمچنان روند افزا یآت یهاسال یط یمعادن رو یجهان دی، تول

. کندیم قیتشو دیدر معادن جد دیو آغاز تول کاریب یهاتیدوباره ظرف یاندازکاران را به راهمعدن مت،یق شیداشت، چراکه افزا

 2029تا سال  یدوره زمان یدرصد در سال ط 7/1طور متوسط به یرو دنمع یجهان دیکرده که تول ینیبشیموسسه پ نیا

 برسد. یماده معدن دیتن تول ونیلیم 8/14و به  ابدی شیافزا

 را در ژوئن  یتن ونیلیم 100کشور مرز  نیواردات ا. است دهیگذشته رس کسالیحد خود در  نیبه باالتر نیواردات سنگ آهن چ

 ثبت کرده است. یسال جار

 ومیشرکت ماراتن پترول (MPC.Nقصد دارد دو پاال )کویومکزین ، و گالوپ ایفرنیکال نزیمتحده را در مارت االتینفت کوچک ا شگاهی ،

 .دیشغل راحذف نما 800سوخت  یعلت کاهش تقاضاه ب نیهمچن کند و لیطور دائم تعطبه 

 درصد  8/3 زانیبه م یکشور در جوال نیا یگاز عاناتیروزانه نفت خام و م داتیحجم تول ه،یروس یبر اساس گزارش وزارت انرژ

کشور به توافقات  نیا یبندیعدم پا یاست که به معنا دهیبشکه در روز رس ونیلیم 37/9نسبت به ماه ژوئن رشد کرده و به 

 است. داتیکاهش تول

 یابیدر حال باز د،یرونا دک وعیرا از ش بیآس نیشتریب یمحصوالت نفت انیسوخت جت که در م یکه تقاضا برا رسدیبنظر م 

 تیبه وضع مایسوخت جت مستق یتقاضا برا یابیبه آن جلب شده است. باز گذارانهیاز سرما یارینظر بس لیدل نیاست و به هم

 نفت( شیاسپرد پاال رکرونا وابسته است. )بهبود ککنترل ک

 یدولت یلیمنتشر شده در روز جمعه توسط آژانس تحل یبراساس داده ها INEبرتر فلز سرخ جهان، در ژوئن  دکنندهیتول ؛یلی، ش

 .دیتن رس 172هزار و  472و به  افتیکاهش  روسیکروناو یاز پاندم یناش بیبار از زمان آس نیاول یبرا

 

 31/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.303 18.203 نرخ دالر نیما
 

 25.700 23.800 سنا نرخ
 

 3.270.000 سکه ربع

 21.900 20.300 نرخ دالر سنا
     

 5.570.000 نیم سکه

 23.350 22.800 نرخ بازار آزاد
 

1.1702 EUR/USD:   11.590.000 تمام امامی 

 21.900 20.300 صرافی ملی
     

 10.550.000 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

20,001,450

40,001,450

60,001,450

80,001,450

100,001,450

120,001,450

145,000

20,145,000

40,145,000

60,145,000

80,145,000

100,145,000

120,145,000

55,000,000

65,000,000

75,000,000

85,000,000

95,000,000

105,000,000

115,000,000

31/05/99  
دالر 6419  

31/05/99  
دالر 943.5  

31/05/99  
ریال 230.500  

31/05/99  
ریال 00.0005.051  


