
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

٣٧٦،٧٣٥،٩٠٢٧،٦٩٤،٦٧٣٢,٦٧٢٠،٤٢٠٢٠،٤٠٠٣,٠1,٣٣٤٦٩٦٦٣٢٩,٣٠٠٣1٠٢٦٧.٤٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

1٣٦1٣٣11٥,٧٥٠،٧٣٩1٧،٧٨٦٢1٨1٩٤.٠٨٠.٢(1,1٥٢)(٢,٧)٢٧،1٧1،٩٩1٥٧٩،٠٤٢٠,٢٠٢1،٣1٠٢٠،٨٠٠معدني و صنعتي گل گهر

11٣٧٢٨٧1٩,1٩٨،٢٨٠٩٦،٧٦٧٣٥٨٢1٥.٥1٠٠.1(٥٩)(٠,٢)٥٦،٥٠٨،٨1٢1،٢٢٧،٢٥٣٠,٤٣٢1،٧٢٠٢٠،٦٨٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٩,٨٦،1٣٢٣،٠٣٨٣٨1٢٥٩.٣٢٤٣.٥*1٨٦٠٥٦٨(٩٤)(٤,٢)٣،٨٩٤،٠٦٥٢1٦،1٨٧٠,٠٨٥٥،٥1٧٥٥،٠٥٤سنگ آهن گهرزمين

1٥٦٧٢،٢٦٧٣٠,1٣٢1،٠٧٩٣،٧٥٠٤٢٠٢٣٧.٧1٩٢.٥(1٣٦)(٣,٦)٤،٤1٨،1٥٦٢٠٨،٥٢٨٠,٠٧٤٧،٢٠٠٤٦،٥٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦٦,٢1،٨1٧،٣٨٠1٣،٣٧٦٣٨٦٣٤1.٢1٧٧.٧**(٤)٢1،٤٨٧،٨٦٩1،1٣٠،٨٤1٠,٣٩٥٢،٦٣٠٥٣،٤٤٠٣,٤1,٣٨٦٧٩٥گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

1٦٢11٩٩٣٤٣٢٧,٦٠٠٢٠٤٣٦٩.٨1٤٢.٦(٢,٠)٣٢٠،٢٦٠،٨٦٦1٠،٥٨٧،٧٥٠٣,٦٨٣٣،٠٦٠٣٢،٥٠٠ملي  صنايع  مس  ايران 

11٦٥٣٧٢1٥,٤٦٧،1٠٥1،٨٩1،٠1٥٤٢٢٢1٣.1٦٨.٣(1٣)(٣,٨)1٦،٩٤٥،٢٢٦٣٠٣،٩٧٨٠,111٧،٩٣٩1٧،٧٠٨شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢1٠٦٢,٨٢،٦٤٧٣،٨٣٠،٥٧1٤٧٥1٧٦.٣1٩٤.٢(1٣٣)(٠,٨)٢٩٣،٤٩٥1٤،٩٣٣٠,٠1٥٣،1٣٠٥٠،٨٨٠فوالد خراسان

٢1111،٢٩٠٢٧,٦1٤،٩٦1٢٣٦،٨٠٠٣1٣1٠٨.11٩٩.٤(٦٣)(٤,٢)٦،٤٤٠،٨٥٣٤٠٦،٣1٤٠,1٤٥٨،٣1٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٧٧٩٩٠،٨٠1٨1٤،٢٥٢٤٧٠٤٠.٧1٩1.٩-(٢,٧)1،٨٧٩،٤٥٨٣٧،٦٨٥٠,٠1٢٠،٠٥11٩،٩٩٨گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤1٥1٨,1٥٠٠٣٦٠٥٨٧٨٨.11٨٣٨.٧--٩،1٢٠٩،1٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨1٨٧٢٧,٢٩،٠٢٨1٧،٦٧٠٣٠٦٣٢٢.٠11٩.٩(٨,٠٣٦)(٧,٠)1٧٩،٦1٣،٣٦٥٣،٤٦٣،٦٦11,٢٠1٩،٢٨٠1٩،11٠فوالد مباركه اصفهان

1٧٥٣٦٤٦٢٤,٥1،٣٠٠1٠٩1٠٣٢٢٥.٤٧٦.٨(1,٩٨٩)(٨,٤)1٤،٨٦٦،٧٣٦٦٣٨،1٧٧٠,٢٢٤٢،٩٣٠٤٣،٠٩٠فوالد  خوزستان

٤٣،٤٥٧،٦٣٧٦٢1،٧٩٨٠,٢٢1٤،٣٠٨1٤،1٩٩٢,٥1٣٦٠٠1٦٧٢٣,٨٩٢،٨٠٤٢٩٧،٦٢٥٥٥1٨٢.1٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨1٧٢٣٢,٦1٥،٥٠٩٣،٨٥٦،٩٩٤٢1٩٢٤1.٤1٢٥.٠(٤1٣)(٤,٧)٤٠،1٧٨،٥٧٠٨٤٨،٠٩٧٠,٢٩٢1،11٠٢1،٠٤٠فوالد كاوه جنوب كيش

٩٢٥٥٣,٥٨٣1٣٠1٦٥.٤٢٤1.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(1.1)1,٧٤٨,٩٣1٤٠٣,1٦٥٠.1٤٢٣٠,٥٢1٢٢٦,1٤1م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٧,1٨1،٠٢٢٦٩،٣1٨٣٨٤٣٦٣٩٨-1٣,1٩٢,٨٠٥٣٠٨،٠٣٣٠.11٢٣,٣٤٩٢٣،٣٩٩٠,11٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

1٢٢٣٤٨٣,٢1,1٢٩,٠٠٧٨٩,٧٣٦,1٥٩٢٠٢٧٧.٦٨٣.٤(٥٠)(٥,٠)٥٢،1٦٨،٥1٧٥٢٩،٢٥٠٠,1٨1٠،1٤٥1٠،1٤٥سهامي ذوب آهن  اصفهان

٢،٠٦٥،11٢٢،٠٧٨،٥٤٧1٠,٦٥--٣،٤٣٦            

٥٤٢،٥٠1٠,٦٥--٥٤٦،٠٣٠٣،٥٣٠            

٥٢٤،٨٢٧٥٣٣،٤٤٥٨،٦1٨--1,٦٢             

٣٤٤،٤1٣٣٥٠،٠٦٩٥،٦٥٦--1,٦٢             

٢،٧٨٤،1٥٣٢،٨٢٥،٢٢٠٤1،٠٦٧--1                     

٢1،1٧٨٢1،٥٣٦٣٥٨--1,٦٦             

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

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 ٩٩/٠٥/٢٠

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)



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣1

وپويا. اخابر. غويتانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت1-فوالد ٨٠٣٥-1-اخابر 1٨٨٥٥+

لپيام. فخوز. سمگانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-خودرو ٢٤1٦-٢-حكشتي ٢1٠1+

1,1٨1,٤٥٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فخوز 1٩٨٨-٣-فارس 1٨٣٩+

1٦,٣٢٧,٦٩٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٢٦٢تعداد نماد با تغييرات مثبت1٤,٣1٧حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٦٣,٣٠٨تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٥٦تعداد نماد با تغييرات منفي٢٨٧,٦٩٥ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

1٤,٦٨٧,٦٠٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٢تعداد نماد بدون تغيير٥رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٤٠تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٣٧تعداد نمادهاي متوقف٥رتبه 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

٤٥1.٢نفت برنت٢٧,٧٠٨1.٠شاخص داوجونز

S&P ٦,٣٩٧٢.٦مس٣,٣٥٧٠.٢شاخص ٥٠٠

(٠.1)٢,٣٨٤روي(٠.٤)1٠,٩٧1شاخص تركيبي نزدك

1,٧٧٩1.٢آلومينيوم(٠.٤)٢٢,٣٣٠شاخص نيكي ژاپن

(٠.٢)٢,٠٣1اونس طال٩٣٠.1شاخص 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)

٤٠٤٣.٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

1٣1.٠٤
٤.٥

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤1٤٢٠٢.٥-٥Iron ore index (62% Fe)11٩.٢1
٧.٨

Indian exports
(fob main India port)

(٠.٦)٤٠٥-٣٩٥Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

1٢٦.٩٣.٨

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٤٥٦.٧-٤٣٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

1٢٤.٤٧
٨.٧

Egypt imports (cfr main port)٤-٤٠٥1٥٠.٠Implied 62% Fe China port price 
index

11٨.1٤
٥.٦

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:  وپارس. شپنا. فملي



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

B ١٣4,٠٩55,854,45٣,6٠5١٣4,٠٩54٣,65٩١٣4,٠٩54٣,65٩4٣,65٩فوالد مباركه اصفهانورق سرد
B ٩2,4624,8١٠,77٣,66٠٩5,57٩6٠,٠6٠87,4٩754,٠١٠52,٠٣٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
C ٩4,٩٠52,6٠٩,876,١7٠١٠٠,88٩4٠,٠4٠87,4٩72٩,٣7٠27,5٠٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
B ٩2,5748٩٣,6١6,822٩2,574٩,65٣٩2,574٩,65٣٩,65٣فوالد مباركه اصفهانورق گرم

١,١87,47٠٣56,24١,٠٠٠١,١87,47٠٣٠٠١,١87,47٠٣٠٠٣٠٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد
C ١٠2,١22٣27,6٠7,٣76١٠2,١22٣,2٠8١٠2,١22٣,2٠8٣,2٠8فوالد مباركه اصفهانورق گرم

١,١87,47٠2٣7,4٩4,٠٠٠١,١87,47٠4,٠٠٠١,١87,47٠٩٠٠2٠٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد
G ١48,١64١7٩,574,768١48,١64١,2١2١48,١64١,2١2١,2١2فوالد مباركه اصفهانورق گالوانيزه

5٣,25٩,88٩١5٩,77٩,6675٣,25٩,88٩٣52,72١,6١8١8٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
5١,655,55٩١54,٩66,6775١,655,55٩٣5٠,685,٩7٠١5٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
44,٣٠٠,٠٠٠١٣2,٩٠٠,٠٠٠44,٣٠٠,٠٠٠٣4٣,768,546١8٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
44,258,٩8٩١٣2,776,٩6744,258,٩8٩٣4٣,6١4,546١5٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها

١67,7٣2١١2,7١5,٩٠4١67,7٣2672١67,7٣2672672فوالد مباركه اصفهانورق قلع اندود
4٣2,١75١٠٣,72١,٩8٠4٣6,5٩٩٣٠٠4٣١,2٩828٠24٠كالسيمينشمش روي ٩٩,٩7
4٣١,2٩84٣,١2٩,8٠٠4٣١,2٩8١٠٠4٣١,2٩8١٠٠١٠٠صنايع خالص سازان روي زنجانشمش روي ٩٩,٩7

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاال در تاريخ ٩٩/٠٥/٢٠



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

٢٠%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٠%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

1٩%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨1%

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  2.065.112عدد  کاهشدرصد  65/0 و با منفیواحد  13.436شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 216.856میلیون سهم به ارزش کل  11.66

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  21.178عدد  کاهشدرصد  66/1با و  منفیواحد  358 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 70.839میلیون سهم به ارزش کل  2.651نیز 

 

 

 هاشایعات و شنیده

 شودیم ییبه بورس نها سیمهرماه ورود دو باشگاه استقالل و پرسپول لیاوا حداکثر.  

  کند. یعرضه م وریشهر 2 خیتومان در تار 3310را  یواتدرصد  51بانک صنعت معدن 

  درصدی شرکت بورس از محل انباشته و اندوخته ها صادر شد. 100مجوز افزایش سرمایه 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  یو اخذ مجوزها یقانون فاتیتشر تیکه پس از رعا دارد از محل مازاد تجدید ارزیابی زمینی درصد 800 افزایش سرمایهبترانس 

 .کردآن اقدام خواهد  یالزم نسبت به اجرا

  ریال 89.394و افشای اطالعات با اهمیت: فروش دو میلیون سهم ذوب آهن اصفهان با متوسط قیمت کاما 

  و مباحث جاری  15/05/99فوالد مبارکه شفاف سازی کرد: پیرو موارد مطرح شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ

به استحضار می رساند با توجه به انتقال قسمتی از سود شرکت  ،ضای مجازی و مطبوعات در خصوص افزایش سرمایه شرکتدر ف

به حساب سود انباشته و تکلیف مجمع افزایش سرمایه از محل سود انباشته در برنامه شرکت قرار گرفته که پس از انجام 

ش سرمایه از محل تجدید سهامداران خواهد رسید. همچنین در خصوص افزایمدیره به اطالع هیأت تشریفات قانونی و تصویب 

همانگونه که در شفاف سازی قبلی اعالم شد هیچگونه برنامه ای در دستور کار شرکت وجود نداشته است. لیکن با  ،ارزیابی

اری سهام در قالب صندوق عنایت به پیگیری های اخیر از سوی نهادهای نظارتی در خصوص حفظ حقوق دولت در فرآیند واگذ

موارد مرتبط با موضوع در حال بررسی بوده که نتایج آن جهت اتخاذ تصمیم از  ،های سرمایه گذاری از طریق تجدید ارزیابی

 ه خواهد شد.ئمدیره اراهیأت سوی سهامدارن عمده به 

 

 

 اخبار اقتصادی

 به توافق  دیمتحده با االتیا بندیم. یرا م رانیا یمسئله پرونده هسته ا م،یشو روزی: اگر پدنیمشاور ارشد جو با وانیسال کیج

 کمک کند. گانشیو همسا رانیا نیبازگردد تا بتواند به حل اختالفات ب رانیبا ا یهسته ا

 رانیا یحاتیتسل یهامیتحر دیخواهان تمد تیامارات و کو ن،یفارس متشکل از عربستان، قطر، عمان، بحر جیخل یهمکار یشورا 

 شده اند.
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 ثبات خواهد کرد یرا ب انهی، خاورمنیچ یبه اسلحه و منابع مال رانیا یدسترس" دیگو یپمپئو م". 

 «اعالم کرد که در  یوجرسین التیا« النگ برنچ»خود در شهر  انیحام یدر جمع خصوص کایآمر جمهورسیرئ« ترامپ دونالد

 .ابدییدست م رانیبا ا یظرف چهار هفته به توافق ،یدر انتخابات آت یروزیصورت پ

 یس جمهور تقدیم کرد. همان طور که پیش بینی می شد با باال رفتن تعداد استعفاهای ئنخست وزیر لبنان استعفای دولت را به ر

 یس جمهور کرده است.ئخود نخست وزیر هم استعفای خود را تقدیم ر ،وزیران

 ایقو یساز یسازمان خصوص .دارا دوم شد نیگزیها جا شگاهیپاال یبلوک ی: واگذاریساز یمعاون سازمان خصوص ییعال حسن 

 ETFو هم به صورت صندوق  یهم به صورت بلوک یشیشود که همزمان سهام پاال ینم می کند. بیرا تکذ خبر عرضه دارا دوم

 فروخته شود.

 99ماه  بهشتیارد انیدر پا یبانک التیمانده تسه یدرصد 30ها و مانده سپرده یدرصد 34.1 شیاز افزا یبانک مرکز یآمارها 

 دارد.  تینسبت به مقطع مشابه سال قبل حکا

 قابل دفاع در جهت عدالت  یبود و اقدام بیکاهش در ضر نیآخر نی. اافتیدرصد کاهش 10ها به  یکارگزار یاعتبار ده بیضر

 شود. یاعتبار محسوب م صیدر تخص

  پرداخت کنند التیو تسه رندیبپذ قهیزاد شده را به عنوان وثآدرصد ارزش روز سهام  عدالت  50ها توافق کردند حداقل بانک. 

 داشته است،  یدو برابر شیافزا 98ماه گذشته نسبت به سال  4آنکه صادرات در  انیبا ب رانیمس ا عیصنا یشرکت مل رعاملیمد

 انجام شده دانست. یهایزیررا جلوتر از برنامه یفمل تیروند فعال

 هسته معامالت ادامه دارد؛ بازار برتر فعال در  دیخر یبرا هاینیبا چ مذاکره» بورس تهران خبر داد: رعاملیمد ییصحرا یعل

 «ستیدستور کار ن

 

 20/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.446 18.756 نرخ دالر نیما
 

 24.700 24.600 نرخ سنا
 

 3.100.000 ربع سکه

 21.000 20.900 نرخ دالر سنا
     

 5.300.000 نیم سکه

 22.000 21.600 نرخ بازار آزاد
 

1.1786 EUR/USD:   10.581.000 تمام امامی 

      
 10.400.000 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      
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 

20/05/99  
دالر 2031  

20/05/99  
دالر 97.44  

20/05/99  
ریال 000.220  

20/05/99  
ریال 000000.104.  


