
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

٥٦،٢٦٨،٦٩٧١،٠٤٦،٠٩٧٠,٣٩١٨،٥٩٠١٨،٦٤٠٤,٧١,٢١٨٦٩٦٦٣٢٦,٧٣٣،٣٩٢،٩٩٠٤٩،٢٢٨٣٠٠٢٣٥.٤٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

٢١،٦٥٠،٧٣٢٤٥٢،٧٢٩٠,١٧٢٠،٩١٠٢١،٢١٠١,٣٥١٧١٣٦١٣٣١١٥,٤٥٨،٢٥١٢٩،٣٧١٢٠٨١٩٠.٣٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٢٠،٣١٢،٢٦٤٤٢١،٠٥٠٠,١٦٢٠،٧٣٠٢٠،٩٧٠٢,٢٦٦٧١١٣٧٢٨٧١٨,٢٧٠،٤٦٤٧٢،٩٠٤٣٥١٢٠١.٥١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٣٠,١١٣،١٩٥٢٠،٥٣٦٣٧٤٢٦٤.٠٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٩٢)(٤,٢)٥،٦٨٠،٣٧٠٣١٧،٨١٦٠,١٢٥٥،٩٥٠٥٥،٥٧٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٣١,٠١،٤٣٨٦،٢٠٥٤٣٦٢٤٧.١١٩٢.٥(٢٧)(٠,٧)٣،٥٥٣،٤٨٤١٧٢،٥٥٧٠,٠٦٤٨،٥٦٠٤٨،٥٩٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦١,٤٦،٧٥٣١٠،٩٥١٣٨٠٣٠٩.٢١٧٧.٧**(٤)١٢،٢٦٣،٠٤٧٥٩٨،١٤٣٠,٢٢٤٨،٧٨٠٤٩،٠٦٠١,٤٥٢١٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٢٠٨،٦٧٧،٥٥٥٦،٥٦٢،٣٨٢٢,٤٣٣١،٤٥٠٣١،٨٩٠٣,٥٢,٩٠٠١١٩٩٣٤٣٢٦,٢٤،٧٤٤،٩٠١١٩٤،٨٦٧١٩٥٣٤٧.١١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

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

٨٤٦٢١٠٦٨,٩١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٥٧١٧٨.٥١٩٤.٢--٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد خراسان

٣،١٤٧،٢٧١٢١٤،٣٤١٠,٠٨٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٢,١٣١٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٢٥،٨٧٣٣،٧٢٠٣٠٣١٢٤.٣١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٩٧٨،٤٤٠١٤٧،٠٦٠٤٧٠٤٦.٤١٩١.٩-(٣,٠)٣،٥٥٧،١٤٧٧٤،٢١٤٠,٠٣٢٠،٨٦٣٢٠،٨٥٨گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٨٦٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٩,٦٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٢٥٣٣٥٣.١١١٩.٩--٢٠،٩٤٠٢٠،٣٧٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٧,٠١،٣٠٠١٠٩٤٨٢٥٤.٦٧٦.٨--٤٧،٣٧٠٤٨،٠٠٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٢١٤٧،٤٩٤٨٩،٠٥٨٥٣١٦٢.٤٥٩.٢(١٠)(١,٩)٣٧،٠٦٤،٧٦٣٤٩٢،٨٠٨٠,١٨١٣،٢٩٦١٣،٦٥١فوالد هرمزگان جنوب

٣٤،٣٣٥،٣٦٢٧٥٩،٤٦٧٠,٢٨٢٢،١٢٠٢٢،٣١٠٢,٧٢٣٧٦٤٨١٧٢٣٤,١٢٦٥،٣٤٢٧٠،٢٥٠٢٠٦٢٥٧.٥١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٨,٥٦٥١,٦٨٤١٢٥١٦١.٠٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٣٧٦,٧٩٥٣١٢,٠٦٨٠.١٢٢٢٦,٦٦٣٢٣٠,٤٠٠٠.٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٦,٢٤٩،٧٣٥٤،٣٩١٣٧٦٣٥٨٩٨-١١,٧٥١,٣٦١٢٧١،٤٥٨٠.١٠٢٣,١٠٠٢٣،٥٧٧٢,٩٤٤٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٥٠١،٠٧٩،٧١٥٥،١٢٩،٦٦٨١,٩٠١٠،٢٣٧١٠،٥٣٢٠,٧٦١٢٢٣٤٨٣,٩١,٩٨٩,٤٩٦١,٥٢٣,٦٩٤٤٣٢٨١.٠٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

٢،٠٣٤،١٨٧١،٩٩٥،٠٤٤٣٩،١٤٣١,٩٦              

٥٣٤،٨٩٢٥٢٤،٦٠٠١٠،٢٩٣١,٩٦              

٥٣١،٨٦١٥٢٧،٦١٩٤،٢٤٢٠,٨٠              

٣٤٩،١١٠٣٤٦،٣٢٥٢،٧٨٤٠,٨٠              

٢،٦١٠،١١٣٢،٥٦٤،٤٠٥٤٥،٧٠٨١,٧٨                

٢١،١٢٣٢١،٠٧٨٤٥٠,٢١               

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 ٩٩/٠٥/١٥

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

لپارس. وملل. تملتنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-شتران ٧١٧-١-شستا ٦٣٧١+

خاهن. تبرك. بركتنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شپديس ٦٧٨-٢-فارس ٥٨٦٧+

١,١٤٤,٦٩٨حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-وبانك ٥٢٥-٣-فملي ٢٨٩٩+

١٥,٧١٣,٥٦٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٨٢تعداد نماد با تغييرات مثبت١٣,٠٦٢حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٤١,١١٩تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٠٥تعداد نماد با تغييرات منفي٢٧٠,٢٦١ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٤,١٢٥,٧٢٨تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٨تعداد نماد بدون تغيير٣٧رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨١٥تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٥٩تعداد نمادهاي متوقف٤٢رتبه 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

٤٦٣.٥نفت برنت٢٦,٨٢٨٠.٦شاخص داوجونز

S&P ٦,٤٦٣٠.٤مس٣,٣٠٧٠.٤شاخص ٥٠٠

٢,٣٨٩٢.٢روي١٠,٩٤١٠.٤شاخص تركيبي نزدك

١,٧٧٠٠.١آلومينيوم(٠.٣)٢٢,٥١٥شاخص نيكي ژاپن

٢,٠٣٣٠.٢اونس طال(٠.٦)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)

٣٩٥٢.٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٢٥.٣٦
(٢.٣)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤١٠٠.٠-٤٠٥Iron ore index (62% Fe)١١٧.٨٨
١٠.٥

Indian exports
(fob main India port)

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

١٢٩.٩٦.٣

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٤٥٦.٧-٤٣٥Iron 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

١١٧.٥٨
٤.٣

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:  شتران. شپنا. خودرو



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

A٨5,٩١٤٨6١,٨٨٩,6٠٠٨6,56٩١٠,٠٣٢77,٢٣٩١5,5١٠١٠,٠٣٢مجتمع فوالد خراسانسبد ميلگرد ٢٨تا١٤-٣
٩١,6٣6٤٠٣,١٩٩,٠6٠٩٢,5٣٩٤,٤٠٠٨٠,١67٩,٣٩٤٤,٤٠٠ذوب آهن اصفهانتيرآهن ١٤ تا ١٨

٨٠,667٣5٤,٩٣٤,٣٨٢٨١,٢٢٢٤,٤٠٠76,٠٨١7,٨١٠٤,٤٠٠ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
٨٣,567٢75,76٩,7٨٠٨٣,٨٢٩٣,٣٠٠76,٠٨١٤,576٣,٣٠٠فوالد روهينا جنوبسبد ميلگرد مخلوط
٨٣,٤6١٢75,٤١٩,6٩٤٨٤,٤5٩٣,٣٠٠77,٢٣٩٤,٠٠٤٣,٣٠٠توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,١5٣١٣٨,٨5٢,٨٩٠٨٤,65٩١,65٠77,٢٣٩٢,٨١6١,65٠مجتمع فوالد ظفر بنابسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣١5١٢7,٩٩٠,٢5٨٨٤,6٩٩١,5١٨77,٢٣٩٣,٣٤٤١,5١٨گروه ملي صنعتي فوالد ايرانسبد ميلگرد مخلوط

٨٣,6٣٢١١7,75٣,76٨٨6,١٢٤١,65٠77,٢٣٩١,7٨٢١,٤٠٨صبا فوالد زاگرسسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٨٤,٣١٤١١١,٢٩٤,7٠٠٨٤,٨٨٩١,٣٢٠77,٢٣٩٢,٢٢٢١,٣٢٠فوالد البرز ايرانيانسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5

٨٣,٣77٩١,7١5,١٤٠٨٣,٨٩٩١,١٠٠77,٢٣٩١,76٠١,١٠٠مجتمع معدني و صنعت آهن و فوالد بافقسبد ميلگرد مخلوط
٨5,6٤5٨6,67٢,٩٣٨٨5,٨٩٩١,٠١٢77,٢٣٩٣,٢56١,٠١٢نورد فوالد صنعتي و ساختماني يزدسبد ميلگرد مخلوط

٨٢,7٣7٨٣,7٢٩,66٨٨٣,65٩١,٠١٢77,٢٣٩١,56٢١,٠١٢مجتمع فوالد صنعت بنابسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٨6,٢7٩75,٩٢5,5٢٠٨7,555١,١٠٠٨٢,6٤6١,٢١٠٨٨٠گروه صنايع فوالد صبح پارسيانتيرآهن ١٤

٤٩5,5١٩6٩,٣7٢,66٠٤٩5,5١٩١٤٠٤١٢,٣٠٢٢٨٠١٤٠فرآوري مواد معدني ايرانشمش روي ٩٩,٩7
٨٠,6٨٢67,٤5٠,١٣٠٨١,666١,١٠٠77,٢٣٩١,٠56٨٣6قائم پروفيل رازيسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5

٤٢٩,٩٤5٤٢,٩٩٤,5٠٠٤5٠,٠٩٩١٠٠٤١٢,٣٠٢١٢٠١٠٠توليدي روي بندرعباسشمش روي ٩٩,٩7
٤٨5,٨٨٤٣٤,٠١١,٨7٠٤٨7,7777٠٤١٢,٣٠٢١٨٠7٠ملي سرب و روي ايرانشمش روي ٩٩,٩7
٤٩٨,5١٩٢٩,٩١١,١٤٠٤٩٨,5١٩6٠٤١٢,٣٠٢٢٤٠6٠توسعه صنايع روي خاورميانهشمش روي ٩٩,٩٨

١٠6,٨66٢٣,5١٠,5٤٢١٠7,١77٢٢٠٨٣,١6٤١,١٠٠٢٢٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/١٥



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

١٦%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٤%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢١%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٩%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها
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خالص خريد حقيقي
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه کردواحد را تجربه  2.034.187عدد  افزایشدرصد  96/1 و با مثبتواحد  39.143شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 194.827میلیون سهم به ارزش کل  9.181

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  21.123عدد  افزایشدرصد  21/0با و  مثبتواحد  45 با شاخص فرابورس ایران نیز

 گرفت. میلیارد ریال مورد معامله قرار 74.840میلیون سهم به ارزش کل  3.825نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 ها داد. ییدارا یابیارز دیاز محل مازاد تجد هیسرما شیو مطالعه افزا یخبر از بررس ،فوالد مبارکه در مجمع 

 کند. یمرداد عرضه م 25 ، درتومان هر سهم 2.800 متیرا به ق نایدرصد وس 9 ادیبن 

 را دارد.انباشته محل از  هیسرما شیشود که قصد افزا یفارس گفته م نگیدر خصوص هلد 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 است دهیرس الیر اردیلیم 1639ماهه به  4مد آمد داشته و جمع درآدر لایر اردیلیم 549بهتر بوده و  ریدر ت یحفار. 

  بوده است الیر 10 عدد نیا یو در سود اصل سود داشته است الیر 34 یقیماهه تلف12وتجارت در. 

 بر افزایش ضریب  یکدال مبن یخبر گاهیگزارش منتشر شده در پا رویپ .است نظر داده دیپارس درخواست تجدA  به  62از %

است و منتظر دریافت  نمودهبه وزارت محترم نفت ارسال  را درخواست اصالح و تجدید نظر در ضریب مذکور ، این شرکت% 70

 است.پاسخ از آن وزارتخانه 

 متوسط وزنی  دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما 14/05/1399توجه به مجوز مورخ  با. نرخ گرفت شیافزا ریپتا

 .افزایش یافته استت به قبل نسب %25 محصوالت شرکتنرخ فروش 

 

 اخبار اقتصادی

 هیدر بازار سرما یمال نیتومان تام اردیلیهزار م 100ماه نخست امسال،  4در  نکهیسازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم ا سیئر 

 است. انیشرکت در بورس و فرابورس در جر 140 رشیپذ ندیانجام شده، اظهار داشت: فرآ

 آن  یآن ها برا تیبورس درج شدند. )مالک یهایگذارهیسهام عدالت در گروه سرما یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت ینمادها

 .سهام عدالت را انتخاب نموده اند( میمستق ریاست که روش غ یدسته از افراد

 فعال خواهند شد. یو خصوص یدولت یمشتمل بر پروژه ها ،صندوق پروژه نیتا اول مهر، چند دیگو یاقتصاد م ریوز 

 ران،یا یدر بورس کاال یباب واحد تجار کی رشیپس از پذ ،سیپرد دیشد. شرکت عمران شهر جد ییعرضه ملک در بورس اجرا 

 .کندیعرضه م یدر بازار فرع الیر ونیلیم 639و  اردیلیم 10از  شیب هیبه ارزش پا یمرداد ماه جار 29 خیواحد را در تار نیا

 نیاز ب یاصل رهیانبار گندم و ذخ .شد بیشهر کامل تخر نیا یبود. بندر اصل ومیآمون تراتیمحموله ن لیدل انفجار در لبنان به 

 مواجه شده است. یبحران جد کیشده است. لبنان با  بیدرصد انبار دارو هم کامل تخر 90رفت و حاال 

 د.از ناتو خارج خواهد ش کایشود آمر روزیاگر ترامپ دوباره پ دیگو یبولتون م 
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  روز آینده فاز اول توافق تجارى بین دو کشور را بازبینى و مرور خواهند کرد و به حل و فصل اختالفات  10امریکا و چین تا

 .هاى تکنولوژیک دو کشور خواهند پرداختکمپانی

 منجر به  ،یها در بازار جهان ینیباشد. عدم حضور چ یکاهش ،یقو یداخل یتقاضا لیبه دل نیرود صادرات فوالد چ یانتظار م

 نقاط شده است. ریشمش در سا متیق تیتقو

 درصد  2/6به عدد  ،ود با غلبه بر انتظاراتصد بدر 1/5آن عدد  یمتحده که انتظارات برا االتیماه ژوئن ا یسفارشات کارخانه ا

 .دیرس

  دیتوسط دولت به فروش رس یتومان اوراق بده اردیلیم2780روز گذشته. 

  درصد آرام گرفته است. 5/17در سطح  نیانگیبه طور م یاخزا معادل بانکنرخ 

 

 51/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.493 - نرخ دالر نیما
 

 26.1500 24.800 سنا نرخ
 

 3.258.000 سکه ربع

 22.700 21.000 نرخ دالر سنا
     

 5.660.000 نیم سکه

 23.590 23.040 نرخ بازار آزاد
 

1.1875 EUR/USD:   11.366.000 تمام امامی 

 22.700 21.000 صرافی ملی
     

 10.914.000 بهار آزادی

 

 

 

 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

51/05/99  
دالر 2041  

51/05/99  
دالر 48.45  
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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

51/05/99  
ریال 009.523  

51/05/99  
ریال 000140.901.  


