
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

٦٩٦٦٣٢٥,٥٧٦،٩٠٨١١٠،١٢٧٢٩٨٢٢٠.٩٩٢.٠(٨٨)(٠,٣)٧٤،٦٧٤،٠٥١١،٣٢٦،٠١٨٠,٣٩١٧،٧٦٠١٧،٧٠٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٥,٢١٩٦،٩٧١٩٠،٣٦٣٣٠٤١٨٨.٠٨٠.٢(١,٢١٣)(٢,٩)١٩،٩٥١،١٩٢٤١١،٩١٧٠,١٢٢٠،٦٥٠٢٠،٦٧٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٧,٨٦٦،٧٧٠٥٢،٦٤٤٣٤٥١٩٥.٢١٠٠.١(٦٩٧)(٢,٣)٢٢،٤٢٢،٨٢٨٤٥٤،٦٨٥٠,١٣٢٠،٢٨٠٢٠،٢١٠معدني وصنعتي چادرملو

٣١,٤١٢،٦٤٧١٧،٢٢٨٣٧٨٢٧٩.٣٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(١١٧)(٥,٠)٧،١٩٣،٩٧٧٤١٩،٩٨٩٠,١٢٥٨،٣٨١٥٨،٤٠٠سنگ آهن گهرزمين

٣،٨١٩،٦٩٦١٨٦،٧٧٨٠,٠٦٤٨،٩٠٠٤٩،٠٠٠٠,٦٢٢١٥٦٧٢،٢٦٧٣١,٢١،٠٦١٩،٢٠٥٤٤٠٢٤٩.٥١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦٠,٥٩،٠٩٨١٦،٩١٠٣٨٤٣٠٣.٨١٧٧.٧**(٤)١٠،٤٠٤،٦٦٩٥٠٠،٧٦٤٠,١٥٤٨،١٣٠٤٧،٥٥٠١,٢٤٤٩٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٥,٣٢،١٩٧،٧٠٠٨،٦٠٤،٨٦٥١٩٤٣٣٢.٠١٤٢.٦(٣,٩٥٦)(٤,٦)١٧٤،٤٧٤،٧٨٩٥،٢٩٩،٧٦٧١,٥٦٣٠،٣٨٠٣٠،٢٥٠ملي  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،٢٩٠٢٧,٦١،٥٢٨٣،٢٩٩٣٠٣١١٩.٩١٩٩.٤(١٤)(٠,٩)٣،٧٦٢،٦١٧٢٥١،٠٦٢٠,٠٧٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٥١٢١،٤٤٤١،٦٥٣،٩٢٠٤٧٠٥٠.٩١٩١.٩-(٢,٦)١،٩٠٣،٩٧٩٤٠،٩٤١٠,٠١٢١،٥٠٣٢١،٤٢٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

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

٧٠٨١٨٧٢٩,٦٩،٠٢٨١٧،٦٧٠١٣٥٣٥٣.١١١٩.٩--٢٠،٩٤٠٢٠،٣٧٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٧,٠١،٣٠٠١٠٩٣٢٥٤.٦٧٦.٨--٤٧،٣٧٠٤٨،٠٠٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٦٤٢،٩٤٤٦٩٧،١٨٥٥٠١٦٧.٥٥٩.٢(٢٦)(٤,٧)٣١،٦٥٠،٥٤٥٤٢٩،١٠٨٠,١٣١٣،٥٥٨١٣،٥١٣فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨(٣٤٥)(٣,٨)٣٦،٨١٣،٦٤٨٧٩٢،٦١٥٠,٢٣٢١،٥٣٠٢١،٢٨٠فوالد كاوه جنوب كيش
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٣٣,٢٩٦٨،٤٧٤١١٤،٢٧٩٢٠٥٢٤٨.١١٢٥.٠

١٦,٩٨١١,٥٣٠١٢٤١٦٠.٩٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٢.٨)٤,٢١١,٠٩٣٩٥٤,١٧٩٠.٢٨٢٢٦,٥٨٧٢٢٦,٧٠٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٤,١١١،٩٥٨١١،٧٢٨٣٧٤٣٤٥٩٨-١٤,٢١٧,٦٣٨٣١٩,٢٦٣٠.٠٩٢٢,٤٥٥٢٢،١٨٠٢,٠٣٠٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٨٣,٤٨٧٢,٢٠٩١٤٦,٨٩٦,٠٧٣٨٩٢٧٨.٥٨٣.٤(٥١)(٥,٠)٨٠،٧٩٤،٩٨٠٨٢١،٦٠٤٠,٢٤١٠،١٦٩١٠،١٦٩سهامي ذوب آهن  اصفهان

١،٩٩٥،٠٣٨١،٩٩٣،٣٤٠١،٦٩٨٠,٠٩               

٥٢٤،٦١١٥٢٤،١٦٥٤٤٧٠,٠٩               

٥٢٧،٦١٩٥٢٥،٨٧٩١،٧٣٩٠,٣٣             

٣٤٦،٣٣٨٣٤٥،١٩٧١،١٤٢٠,٣٣             

٠,١١--٢،٥٦٤،٣٧٥٢،٥٦٧،٠٨٦٢،٧١١              

٢١،٠٧٨٢١،٠١٥٦٣٠,٣٠              

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 ٩٩/٠٥/١٤

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)

متوقف (افشاي اطالعات با اهميت)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

متوقف (برگزاري مجمع)

متوقف (برگزاري مجمع)



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

مارون. فروي. اپردازنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فملي ٣٩٥٦-١-شستا ٤٦٦٠+

سمگا. وهور. ذوبنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شپنا ٢٩٣٠-٢-فارس ٤٦٤٠+

١,١٣١,٦٨٩حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-خودرو ٢٦٦٠-٣-تاپيكو ١٩١٦+

١٥,٤٤٥,٠٨٣ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٣٠تعداد نماد با تغييرات مثبت١٥,٣٧٤حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٣٣,٠١٣تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٦٨تعداد نماد با تغييرات منفي٣٣٩,٤٥١ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٣,٨٧٧,٦٦٩تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣١تعداد نماد بدون تغيير٣٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٢٩تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٥تعداد نمادهاي متوقف٣٨رتبه 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

(١.١)٤٣نفت برنت٢٦,٦٦٤٠.٩شاخص داوجونز

S&P (٠.٨)٦,٤٢٧مس٣,٢٩٥٠.٧شاخص ٥٠٠

٢,٣٠٩٠.٠روي١٠,٩٠٣١.٥شاخص تركيبي نزدك

١,٧٥٠٠.٣آلومينيوم٢٢,٥٧٤١.٧شاخص نيكي ژاپن

(٠.٠)١,٩٧٥اونس طال(١.٢)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)

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)

* داده هاي اين قسمت مربوط به تاريخ ٩٩/٠٥/١٣ مي باشد.

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.وپارس. فاراك



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

C 85,4712,735,072,00085,47140,00085,47132,00032,000فوالد هرمزگان جنوبتختال
5SP(150*150) 82,1891,232,840,00083,12315,00067,73320,00015,000فوالد خوزستانشمش بلوم
5SP(150*150) 77,1151,002,491,00077,88815,00067,73316,00013,000مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم
5SP(150*150) 82,453989,441,00082,99912,00067,73316,50012,000آهن و فوالد ارفعشمش بلوم
5SP(150*150) 81,527978,320,50081,99912,00067,73319,50012,000فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم
5SP(150*150) 80,166801,655,50080,56210,00067,73317,50010,000فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم
5SP(150*150) 78,336705,028,00078,88910,00067,73311,5009,000شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم
5SP(150*150) 80,310682,631,50080,88910,00067,73311,0008,500مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم
5SP(150*150) 76,167533,169,00076,87910,00067,7338,0007,000جهان فوالد سيرجانشمش بلوم

C 85,471384,619,50085,47140,00085,4714,5004,500فوالد هرمزگان جنوبتختال
67,733182,540,43567,7332,69567,7332,6952,695ذوب آهن اصفهانسبد شمش بلوم
SM 85,471170,942,00085,47140,00085,4712,0002,000فوالد مباركه اصفهانتختال

67,733116,500,76067,7331,72067,7331,7201,720ذوب آهن اصفهانسبد شمش بلوم
504,38270,613,540505,123140412,302380140ذوب روي بافقشمش روي 99,97
488,91929,335,140488,91960412,30218060تعاوني توليدي روي ميعاد ثامن زنجانشمش روي 99,97
1000P-99 333,09816,654,900333,0981,100333,0985050آلومينيوم المهديشمش

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/١٤



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

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

١٨%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٢%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٦%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٤%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها

1 

58 

24 25 

12 10 

26 

8 

42 

22 

12 

20 

8 

19 

39 

9 

24 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

پول) خروج(خالص ورود 

خالص خريد حقيقي
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.995.039عدد  افزایشدرصد  09/0 و با مثبتواحد  1.698شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 246.605میلیون سهم به ارزش کل  13.008

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  21.077عدد  افزایشدرصد  29/0با و  مثبتواحد  63 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 92.848میلیون سهم به ارزش کل  2.366نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 بابت مطالبات  ،)مپنا( رانیا یروگاهین یهاپروژه تیریمصوب کرد مطالبات شرکت مد رانیوزاتیه :رمپنا یبرا خبر مهم

 460و شرکت فارس گاز پاورپلنت به مبلغ  الیر اردیلیم 500برق پره سر مپنا به مبلغ  دیتابعه شامل شرکت تول یهاشرکت

 رانیا یاسالم یها به گمرک جمهورشرکت نیا یبا اصل بده ،یبرق حرارت یروین دیتول یتخصص از شرکت مادر ،الیر میلیارد

 تهاتر شود.

 TsePres : آن به  تیهفته، دو فور نیهم یط میدواریبه مجلس داده شده که ام یتیدو فور حهیال کیاقتصاد  ریگفته وزبه

نظر آنها هم از حق تقدم خودشان صرف یبدهند و سهامداران فعل هیسرما شیکه افزا ییهااست که شرکت نیبرسد و آن ا بیتصو

 .شودیبا نرخ صفر م اتیها مشمول مالآن هیسرما شیدرصد افزا 20معادل  د،کنن

 در گفتگو با بورسان: احتمال عرضه وبانک در قالب  یتوسعه مل یگذارهیعامل سرما ریمدETF یبانک مل یاز سو. 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 در  دهیرس یالیر اردیلیم 6،418به سود  97مجموعه رمپنا تولید برق پره سر مپنا است که در سال  ریمهم ز یاز شرکت ها یکی

 .است الیر اردیلیم 10،195عدد   نیا 98سال 

 میلیارد 2،600از مبلغ  هیسرما شیافزا شنهادیبه منظور پ رةیمد ئتیه یهیگزارش توج درصدی: 285: افزایش سرمایه شبهرن 

ها به منظور اصالح ساختار مالی و تجدید  ییدارا یابیارز دیمازاد تجدو از محل سود انباشته  الیرمیلیارد  10،000به مبلغ  الیر

 .ارسال شد ی)زمین( جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون ارزیابی دارایی های استهالک ناپذیر

 

 

 اخبار اقتصادی

 لرستان  ستی، متانول، کاوه و کاتالانهیپارس خاورم یایمیک. مرداماه 16پنجشنبه  ؛یمیطرح صنعت پتروش 3فتتاح ا نفت: ریوز

 .شوندیهفته افتتاح م نیا

 لی. مطابق با تبصره ذ1: برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یریگیدر خصوص نحوه پ یبانک مرکز هیاطالع 

به قوه  یو اعالم بانک مرکز صیعدم بازگشت ارز با تشخ ،یاقتصاد یهماهنگ یعال یجلسه شورا نیمصوبات چهاردهم 1ماده 

مهلت  نیبه عنوان آخر رماهیت انیاعالم پا روی. پ2. ردیصورت گ ییبا متخلفان برخورد قضا دیدر حکم قاچاق ارز بوده و با هییقضا
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است که  هیدر حال پردازش و تهپایان تیرماه اطالعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا  ،یصادرات یبرگشت تتمه ارزها

نسبت به  ستیبا یذکر است صادرکنندگان م انی. شا3شد. ارسال خواهد  ینظارت ینهادهاو  ییاجرا یمتعاقبا به دستگاه ها

به صورت حواله  یاعالم یبا توجه به نسبت ها ،نحوه برگشت ارز دیبازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جد

 و اسکناس اقدام کنند. یارز

 طرح  یو اجرا فیدر حال حاضر اقدام به تعر فخوز اظهار داشتو توسعه  یزیربرنامه معاون: توسعه فوالد خوزستان یهاطرح

 نیماش یهاطرح شامل پروژه نیا در حال انعقاد است. EPCFکرده که قرارداد آن بصورت  دیدر سال جد نیگزیاسلب جا جیپک

 انهیسال دیجد تیظرف جادیا رینظ یجیمربوطه است که پس از اجرا به نتا یهایتیلیوتیو  LF ،VOD ض،یاسلب عر یگرختهیر

 موجود یگرختهیر یهانیماش تیظرف شیو افزا یساز نهیبه ،ینیگزیجا اتیامکان عمل جادیجهت ا ضیتن اسلب عر ونیلیم 2/1

 منجر خواهد شد.

 مانده  یدارد که در زمان باق دهیعق یغول برتر معدن 5از  یکیواله به عنوان  یعامل شرکت معدن ریمد: ماندیمس باال م متیق

  خواهد ماند. یبه قوت خود باق یجنوب یکایتقاضا به خصوص در آمر شیکاهش عرضه و افزا لیمس به دل متیق 2020سال 

  امروز کنددرصد رشد را ثبت می 9/11فدرال رزرو اتالنتا که تا ده روز پیش معتقد بود تولید ناخالص امریکا در فصل سوم سال ،

 درصد را در این فصل اعالم کرد. GDP 6/19 انتظار ثبت

 نقل و انتقاالت پس از  نیمسکن در اول دکنندگانیانبوه سازان و تول ،طرح نیبر اساس ا "در خصوص طرح مسکن گفت  کزادین

 "معاف هستند. اتیساخت و ساز از پرداخت مال

 شاخص  فی)تضع "قتصاد کشور حمایت کنیم.تریلیون دالرى داریم تا بتوانیم از ا 2نیاز به استقراض " دیگو یاستیون منوچن م

 دالر(

 رانیا یها شگاهیاست، کرک پاال گریارزان تر از نقاط د رانیاما چون نفت ا دیبه صفر رس ایساده در آس شگاهیکرک اسپرد پاال 

 مثبت است.

 شد و  تیحما یعدد روان کیدر  کایاست. دالر آمر ینفت زیتوافق فر یاحتمال فروپاش لیبه دلکه است  یمنف ینفت اندک متیق

در  یطرف به توافق بسته کمک کیکند و از  ینگاه م یاقتصاد یطرف به آمارها کیافت نکرد. طال از  نیا از شتریشاخص آن ب

 .کایآمر

 

 41/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.195 18.141 نرخ دالر نیما
 

 26.100 24.200 سنا نرخ
 

 3.208.000 سکه ربع

 22.300 20.400 نرخ دالر سنا
     

 5.570.000 نیم سکه

 23.330 22.760 نرخ بازار آزاد
 

1.1761 EUR/USD:   11.148.000 تمام امامی 

 22.300 20.400 صرافی ملی
     

 10.594.000 بهار آزادی
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 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 

    

    

 

 

 

15

20,000,015

40,000,015

60,000,015

80,000,015

100,000,015

120,000,015

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

41/05/99  
دالر 7219  

41/05/99  
دالر .4243  

41/05/99  
ریال 030.323  

41/05/99  
ریال 0.00049.051  


