
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

٢٥،٣٧٣،٥٠٦٤٩٥،٠٣٧٠,١٦١٩،٥١٠١٩،٥١٠٥,٠١,٣٤٩٦٩٦٦٣٢٨,٠٣٩،٨٢٦،٣١٢١٠٥،٠١٤٣١٥٢٥١.٥٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

٤٥،٣٧٠،٠٧٩٩٩٣،٣٥٧٠,٣٣٢١،٨٩٠٢١،٩٥٠٤,٧١,٩٤٧١٣٦١٣٣١١٦,١٧٥٤،٩٧٦٢١،٦٨٠٢٢٢١٩٩.٣٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٣١،٥١٤،٨٥٤٦٨٥،٧٤٥٠,٢٣٢١،٧٦٠٢١،٧٦٠٥,٠١,٥٢٦١١٣٧٢٨٧١٩,١٧،٧٣٨،١٠٨٦٤،٤٣٨٣٦٣٢١٦.٠١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٣١,٢٩٣،١٨٢١،٤١٠٣٨٢٢٧٤.٩٢٤٣.٥*٦،٢٦٢،٣٧٤٣٦٢،٩٠٨٠,١٢٥٧،٩٥١٥٨،٧٤٧٣,٦٧٧١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٤،٤٦٩،٦٨١٢١٨،٧٦٦٠,٠٧٤٨،٩٤٠٤٨،٠٠٠٠,٨٣٠١٥٦٧٢،٢٦٧٣١,٢٨،٠٠٨١،٦٩٢٤٢٢٢٤٩.٨١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦٤,٠٨١،٢٩٧٥٦٩،٦٣٠٣٨٩٣٢٦.٨١٧٧.٧**(٤)١٤،٢٧٣،٣٧٨٧٢٦،٥٥١٠,٢٤٥٠،٩٠٠٥١،١٨٠٤,٤١,٦٩٨٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١٣٥،٥١٧،٥٢٣٤،٤٧٢،٢٣٤١,٤٧٣٣،٠٠٠٣٣،٠٢٠٤,٩٤,١٩٦١١٩٩٣٤٣٢٧,٥٣١،٥٥٩،٣٢٦٨١،٦٥٠٢٠٨٣٦٩.٠١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

٢٥،٥٥٢،١٨٧٤٧٦،٢٨٩٠,١٦١٨،٦٤٠١٨،٥٢٥١٢,٨٣٩١١٦٥٣٧٢١٦,٠٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٤٢٤٢٢٥.١٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٦٨,٩١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٧٦١٧٨.٥١٩٤.٢--٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٢،٠٧٨٥،٥٥٠٣١٨١١٧.٠١٩٩.٤(٥٢)(٣,٣)٥،٠٠٨،٤٤١٣٢٩،٦٩٣٠,١١٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٩١٦٣،٨٧٥٦٠،٠٠٠٤٧١٤٤.٧١٩١.٩-(١,٢)٥،٤٨١،٣٠٦١١٣،٠٠٤٠,٠٤٢٠،٦١٦٢١،٠٠٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٨٧٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٩,٦٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٣١٠٣٥٣.١١١٩.٩--٢٠،٩٤٠٢٠،٣٧٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٧,٠١،٣٠٠١٠٩١٠٢٢٥٤.٦٧٦.٨--٤٧،٣٧٠٤٨،٠٠٠فوالد  خوزستان

١٧،٣٥٣،٢٢٩٢٤٢،٢٥١٠,٠٨١٣،٩٦٠١٣،٩٦٠٥,٠٢٦٦٠٠١٦٧٢٣,٣٧،٨٦٩،٥٩٥٢،٠٠٨٥٧١٧٥.٣٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٢٨،٨١٩،٨١٣٦٣٨،١٦٩٠,٢١٢٢،١٤٠٢٢،٠٨٠٠,١٨٦٤٨١٧٢٣٤,٢٧٦،٨٨٠٤٨،٢٤٣٢٢٤٢٥٧.٨١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٤٨٥,٧٧٣١,٤٩٠١٣٢١٦٨.٤٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-١,٦٨٣,٠٤٩٣٩٢,٣٧٧٠.١٣٢٣٣,١٣٥٢٣٣,٤٦٢٢.٩م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٧,٠٣٦٩،٤٨٠٢،٤٣٩٣٨٦٣٦٣٩٨-٩,٦٥٧,١٥٨٢٢٥،٣١٣٠.٠٧٢٣,٣٣١٢٣،٥٤٠١,٠١٦٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٢٢١،٩٥٨،٩٠٥٢،٣٦٩،٩٦٩٠,٧٨١٠،٦٧٨١٠،٧١٩٤,٣٤٢١٢٢٣٤٨٧,٥٣,٥١٦٣٤٣,٧٩١٢١٢٩٧.٤٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

٢،٠٧٨،٥١٢٢،٠٣٤،١٩٣٤٤،٣١٩٢,١٨              

٥٤٦،٠٢١٥٣٤،٣٧٨١١،٦٤٣٢,١٨              

٥٣٣،٤٤٠٥٣١،٨٥٨١،٥٨٢٠,٣٠              

٣٥٠،٠٦٥٣٤٩،٠٢٧١،٠٣٨٠,٣٠              

٢،٦٥٤،٢٧٨٢،٦١٠،١٣١٤٤،١٤٨٢                      

٢١،٥٣٦٢١،١٢٣٤١٣١,٩٦              

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 ٩٩/٠٥/١٩

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

پيزد. ارفع. وتجارتنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-خودرو ٢٤٩٧-١-فارس ٦١٣٠+

سمگا. خساپا. بركتنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-خساپا ١٤٠٩-٢-فملي ٤١٩٦+

١,١٦٧,١٠٨حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-خگستر ٣٩١-٣-شپنا ٣٢٦٨+

١٦,٠١٦,٥٧٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٣٩تعداد نماد با تغييرات مثبت٢٢,٦٣٧حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٥٤,١٨٤تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٦٢تعداد نماد با تغييرات منفي٣٠٤,٧٦٦ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٤,٣٩٣,١٧٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٢تعداد نماد بدون تغيير٧٥رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٢٣تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٥٣تعداد نمادهاي متوقف٨٨رتبه 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

(١.٨)٤٥نفت برنت٢٧,٤٣٣٠.٢شاخص داوجونز

S&P (٣.٥)٦,٢٣٦مس٣,٣٥١٠.١شاخص ٥٠٠

(٠.١)٢,٣٨٧روي(٠.٩)١١,٠١١شاخص تركيبي نزدك

(٠.٧)١,٧٥٨آلومينيوم(٠.٤)٢٢,٣٣٠شاخص نيكي ژاپن

٢,٠٣٥٠.١اونس 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)

٣٩٩٢.٣Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٢٥.٣٦
(٢.٣)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٠٢.٥-٤١٥Iron ore index (62% Fe)١٢١.٢٧
٩.٧

Indian exports
(fob main India port)

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

(٢.٣)١٢٥.٣٦

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

١٢١.٨
٧.٢

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. وبانك



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 ٩٩/٠٥/١٩



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

٣٣%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٦٧%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٤١%

درصد فروش 
حقيقي ها

٥٩%

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  2.078.512عدد  افزایشدرصد  18/2 و با مثبتواحد  44.319شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 170.741میلیون سهم به ارزش کل  9.056

 را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  واحد 21.536عدد  افزایشدرصد  95/1با و  مثبتواحد  413 با شاخص فرابورس ایران نیز

 گرفت. میلیارد ریال مورد معامله قرار 134.025میلیون سهم به ارزش کل  13.581نیز 

 

 

 هاشایعات و شنیده

 داد شنهادیحوزه، پ نیا یمال نیمسکن را با هدف تام یانتشار اوراق سلف مواز ران،یا یبورس کاال. 

 دولت گریعبارت دهفروش نفت است. ب شیهمان پ اینفت و  هیبا پا یفروش اوراق ارز ت،دول یاقتصاد شیگشا رسدیم به نظر، 

 .کندیاقدام به بازپرداخت به مردم م ،نفت روز متیبا نرخ دالر روز و ق دیسررس خیفروشد و در تاریرا به مردم م ینفت دو سال آت

 اسنپ را به فروش  یرانیا نیآنال یتاکس شنیکیقصد دارد سهام خود در اپل انه،یخروج از بازار خاورم یدر راستا رانسلیا سهامدار

 برساند.

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  اعالم نمود) هر متر مکعب( الیر 8.400 نیانگیبه مبلغ م 1399سه ماهه اول سال  یبرا خود راکاهش نرخ خوراک شخارک .

 1399سال  یاز ابتدا یاتیملع یتمام شده درآمدها یدر بها الیر ونیلیم 320.000مربوط به مبلغ  التیالزم به ذکر است تعد

 گزارش خواهد شد. یماهه اول سال جار 6درگزارشات 

  یمیپتروش عیشرکت صنا یو تاورها رازیش شگاهیپاال یو ساخت راکتور و تاورها نیتام جهت یالیر اردیلیم 612قرار داد   کیفاذر 

 منعقد کرد. کرمانشاه

  بوده الیر اردیلیم 2،190 برابر با ماهریت میلیارد ریال فروش داشته است در حالی که فروش 1،952 ریماهه اخ 3فوکا در در 

 اردیلیم  1088 سال گذشته فروش شرکت برابر با  مدت مشابهاست. در  شده الیر اردیلیم 4،142ماهه  4 فروش است و جمع

 .بوده است الیر

  مجموع درآمد چهارماهه برابر با .دیرس الیر اردیلیم 521عدد به   نیا ریمد داشت در تآدر الیر اردیلیم 837ماهه   3فنوال در 

 .بوده است الیر اردیلیم 1،111عدد   نیقبل ا سال مشابه در مدت .است بوده الیر اردیلیم 1،359

 محقق کرده استسود  الیر 2،356 یماهه اصل12و  الیر 2،422شده  یحسابرس یقیماهه تلف 12در  نیفاسم. 

 پیرامون اصالح  15/05/99با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ سازی کرد: فخوز شفاف

رساند استحضار میبه  ،جهت افزایش ظرفیت تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز از جمله افزایش سرمایه ،ساختار سرمایه

در حال انجام مطالعات اولیه است لیکن تا کنون پیشنهاد مشخص و مورد تصویب هیئت مدیره در این خصوص وجود  ،موضوع

 ندارد.
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 اخبار اقتصادی

 نیز کند، اروپا ینم یگفته همراه نیچدر این میان . گذاردیم یرا به را رانیا یحاتیتسل میتحر دیشنبه قطعنامه تمدسه کایآمر

 بدهد. یکوتاه مدت را دیاست به تمدممکن 

 است. کرده فیتوق یرا به خاطر انتقال نفت در بندر کراچ یرانیا یکشت کی کایدولت پاکستان به درخواست آمر 

 شد. ومینیآلوم متیباعث رشد ق نیگذارد و ایاز کانادا تعرفه م ومینیواردات آلوم یترامپ گفت بر رو 

 درصد 7.2 یماه گذشته رشد 7شتاب  نیشتریکشور با ب نیکه صادرات ا یاالعاده بوده به گونهفوق یجوالدر  نیعملکرد اقتصاد چ

 است. یماه پنجم صعود یو برا را تجربه کرده

 رشد  هیاز کرونا را پشت سرگذاشته و در ماه گذشته، عمال وارد ناح یبه سرعت رکود ناش نیچGDP شده  روسینسبت به قبل و

 .زمان خواهد برد 2024و انگلستان  2022 کای، آمر2023اروپا تا سال  یرشد برا هناحی به بازگشت مقابل در. است

 شیدر پ یخود به عنوان محرک اقتصاد یهارساختیز شیافزا یخود را برا یبرنامه ها نیچ: نیخبرهاى خوب از فوالد چ 

 دیجد یاهرساختیو ساخت ز میقد یهارساختیز جادیبرنامه ها شامل ادامه روند ا نیا .شودیگرفته که در سه فاز اجرا م

 یتن تقاضا ونیلیم 33حدود  تواندیها با توجه به اطالعات موجود مپروژه نیفوالد از ادامه ا یاساس تقاضا نیاست. بر ا

 کند. جادیفوالد ا یرا در کوتاه مدت، برا یاضاف

 بنام  نیچ یبا دو غول فناور یارتباطات تجار ،یبا صدور فرمان ترامپ :کایآمر و نیچ یتجار جنگTencent  وTikTok  را

 شنیکیمالک اپل Tencentسهام غول  ارزش آورد نییرا پا ایآس یجنگ تازه، شاخص سهام در بازارها کیممنوع کرد تا با اعالم 

WeChat 30، تاکنونB$- (5%- )سقوط کرده است.  

 یگذارهیدر سرما انیدر بورس عرضه خواهند شد تا فرهنگ انیمهم وابسته به صندوق فرهنگ یهانگیهلدآموزش و پرورش:  ریوز 

 داشته باشند. یشتریمشارکت ب

  یانیپا یدر روزها میاکرده افتیدر گرانیو د ییایو آس ییاروپا یکه از کشورها ییهاگفت: با عالمت یجمهور سیرئ دفترسیرئ 

در  میدواری. امدندیخود نرس یتیو امن یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیاز اهداف س کی چیبه ه کنندگانمیتحر رایز میقرار دار میتحر

  .کند رییکشور تغ یمیتحر طیشرا ندهیآ یهاماه

 وقت  چیداد که دولت ه میآورد و به مردم نشان خواه میخواه نییارز را پا متیامروز و فردا ق نهمی : یکل بانک مرکز سیرئ

 بازار است. یفعل متیتر از ق نییپا اریارز بس واقعی نرخ بودجه نبوده است. یکسر نیتام یبه دنبال گران کردن ارز برا

 و بر  الیصورت ره اوراق ب متیق .۱ فروش نفت: شیپ شنهادیپ خبر داد: ینفت یهاصادرکنندگان فرآورده هیاتحاد یسخنگو

بورس عرضه  قیاوراق سه ساله و از طر نیا .3 را شامل شود یمیو پتروش ینفت یهانفت خام، فراورده .۲یی. مایارز ن یمبنا

 .گردد نیتوسط نفت تضم متیبوده و کف ق اتیاوراق و معاف از مال داریمتعلق به خر متیق شیسود حاصل از افزا .۴ گردد

 مقدم:  یمصباحFATF ندارد. یربط یاقتصاد شیگشا یجمهور و مجلس برا یو به وعده روسا است یمنتف یبه کل 

 16 ،ماه نخست 4شده بود که تا  ینیبشیسهام پ یتومان درآمد واگذار اردیلیهزار م 9/11 یسال جار یبرا دیگوینوبخت م 

 تومان محقق شده است. اردیلیهزار م

 یبرداربه بهره وروی ونیلیم 330 یگذراهیاردکان با سرما یتیالکترود گراف دیکارخانه تول دیگویفوالد مبارکه م رعاملیمد 

 شده است. کینزد
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 9۱/05/۱399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.480 - نرخ دالر نیما
 

 25.800 25.700 ناس نرخ
 

 3.050.000 سکه ربع

 21.800 21.700 نرخ دالر سنا
     

 5.340.000 نیم سکه

 21.630 21.130 نرخ بازار آزاد
 

1.1786 EUR/USD:   10.391.000 تمام امامی 

 21.700 21.600 صرافی ملی
     

 10.150.000 بهار آزادی

 

 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      
1,550      
1,650      
1,750      
1,850      
1,950      
2,050      
2,150      

(دالر)اونس طالی جهانی 

145,000      

165,000      

185,000      

205,000      

225,000      

245,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000
65,000,000
75,000,000
85,000,000
95,000,000

105,000,000
115,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

91/05/99  
دالر 2035  

91/05/99  
دالر 66.44  

91/05/99  
ریال 300.216  

91/05/99  
ریال 000500.101.  


