
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

١٠٨،٦٢٥،٩٨٨٢،١٧٢،٤٦٤٠,٩٣٢٠،٠٠٠١٩،٣٤٠١,٣٣٨١٦٩٦٦٣٢٨,٧١٧٣،٢٧٦٦٠١،٦٠٣٣١٢٢٦٠.١٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٤,٤٣٨،٣٧٧٤،٢٩٨،٣١٦٢١٤١٧٨.٤٨٠.٢(١,٣٣٢)(٣,٣)١٥،٧١٥،٦٥٥٣٠٨،٠٤٨٠,١٣١٩،٦٠٠١٩،٢٦٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٧,٧١٤،٥٧٤١،٥٨٠،٤٨٥٣٥٣١٩٣.٤١٠٠.١(٧٥٦)(٢,٥)٢٠،٣١٢،٢٦٨٤٠٩،٣١٨٠,١٧٢٠،١٥٠١٩،٦٣٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٧,٦٣١،٠٦٦٨،٢١٢٣٨٧٢٣٣.٢٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٥٧)(٢,٨)١،٦٩٨،٠١٨٨٦،٣٨٤٠,٠٤٥١،٢٦٣٥٠،١١٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٨,٦١،٠٥٦١،٢٠٨٣٨٥٢٢٠.٩١٩٢.٥(٥)(٠,٢)٣،١٤٩،٢٠٩١٤١،٠٨٤٠,٠٦٤٤،٨٠٠٤٤،٨٤٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦٤,١٤٨،٢٠١١،٠٦٦،١٣٨٣٩١٣٢٧.٣١٧٧.٧**(٤)٧٩٥(٨١٠)(١,٩)٨،٩٣٥،٠٠١٤٥٥،٢٧٢٠,١٩٥٠،٩٥٠٤٩،٣٧٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٥,٧٩١٥،٧٢٢٣،٧٠٢،٤٣٥٢٠٢٣٣٨.٩١٤٢.٦(١,٧٨٨)(٢,١)١٣٨،٣٦٩،١٦٥٤،٢٧١،٨٤١١,٨٢٣٠،٨٧٠٢٩،٩٦٠ملي  صنايع  مس  ايران 

٢٦،٢٥٦،٦٢٠٤٨١،٥٠٩٠,٢١١٨،٣٣٩١٨،٣٩٠٤,٧١٥١١٦٥٣٧٢١٥,٧٣٦٩،٦٩٧١٦،١٨٨٤١٨٢٢٠.٠٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٦١,٨١٠٨٦،٧٣٧،١٢٢٤٧٥١٧٢.٠١٩٤.٢(١٤٩)(٠,٩)٣٣٤،٣٣٥١٦،٧٦٤٠,٠١٥٢،٣٠٠٥٠،١٤٠فوالد خراسان

٢،٥٤٧،٤٤٧١٥٩،٨٣٤٠,٠٧٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠٤,٢٥٨٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦٦،٥٥٨٨١٨٣١٧١٠٧.٠١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٦٦١،٠٨٥٤،٠٠٠٤٧٠٣٧.٥١٩١.٩-٢،٧٤٦،٧٢٧٥٣،٨١٣٠,٠٢١٩،٥٩٢١٨،٩٠٠٠,٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٩٠٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٤٩٦،١٧٨،٢٢٣٩،٤٥٨،٩١٢٤,٠٣١٩،٠٦٠١٨،٦٠٠٢,٤٢,٤٥٧٧٠٨١٨٧٢٦,٩٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٣٠٥٣١٧.٢١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٦٥،١٤٣،٧٨٦٢،٨٣٩،٥٤٣١,٢١٤٣،٥٩٠٤٣،١٥٠٤,١٨٦٥١٧٥٣٦٤٦٢٤,٩١،٣٠٠١٠٩١٠١٢٣٠.٣٧٦.٨فوالد  خوزستان

١٨،٢٨٦،٨٨٨٢٥٤،٥٢٤٠,١١١٣،٩١٨١٣،٥٩٠١,٦٩٦٠٠١٦٧٢٣,٢٤٧،٧١٦٣٧،٢٩٧٥٦١٧٤.٥٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٣٠,٠٩،٦٢٦٢،٧٩٦،٤٧٤٢١٦٢١٥.٣١٢٥.٠(٢٦١)(٣,٢)٣٥،٣٩٢،٥١٢٦٨٩،٢٤١٠,٢٩١٩،٤٧٠١٩،١٢٠فوالد كاوه جنوب كيش

١٢٤٣٦٩,٢٥٣١٢٩١٥٤.٩٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(١.٠)١,٤١٦,٩٩٢٣١٣,٦٨٩٠.١٣٢٢١,٣٧٧٢١٦,٩٧٤م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٧,٣٩،٠٧٨٢،١٩٣،٥٨١٣٩٠٣٦٥٩٨-٩,٣٩٥,٥٥٢٢٢٠،٠٦١٠.٠٩٢٣,٤٢٢٢٢،٠٠٢١,١١٨٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٧٧,٠٦١٤,٦٨١٣٥,٤٥٢,٧٣٦٢١٢٤٩.٧٨٣.٤(٢٣)(٢,٥)١٩٦،٢٧٠،٥٧٥١،٨٤٤،١٧٤٠,٧٩٩،٣٩٦٩،١٥٧سهامي ذوب آهن  اصفهان

١,٢٢--١،٩٧٥،٥٤٥١،٩٩٩،٨٤٣٢٤،٢٩٨             

١,٢٢--٥١٨،٩٧٢٥٢٥،٣٥٥٦،٣٨٣             

٠,٤٧--٥١٢،٠١٠٥١٤،٤١٣٢،٤٠٣            

٠,٤٧--٣٣٦،٠٠٢٣٣٧،٥٧٩١،٥٧٧            

١--٢،٦٦٥،٩٥٣٢،٦٩٣،٢٩٣٢٧،٣٤٠                     

٠,٨٤--٢٠،٤٨١٢٠،٦٥٥١٧٤            

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

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 ٩٩/٠٥/٢٢

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

قنيشا. كشرق. پيزدنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-شستا ٦٦٠٦-١-فوالد ٢٤٥٧+

شگويا. شپنا. ذوبنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فارس ٢٨٦٧-٢-اخابر ٢٤٠٥+

١,٢٠٤,٨٧٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-وغدير ٢٢٨٩-٣-وپارس ١٠٤٤+

١٦,٧٢٦,٨١٨ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣٣٩تعداد نماد با تغييرات مثبت١٤,٠٣٦حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٨٠,٥١٣تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٧٤تعداد نماد با تغييرات منفي٢٣٤,٧٥٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٥,٠٦٧,٠٢١تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٩تعداد نماد بدون تغيير٢٢رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٣٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٨تعداد نمادهاي متوقف٢٤رتبه 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

٤٥١.٧نفت برنت(٠.٤)٢٧,٦٨٧شاخص داوجونز

S&P (٠.٧)٦,٣٦٥مس(٠.٨)٣,٣٣٤شاخص ٥٠٠

(٠.٩)٢,٣٩٧روي(١.٧)١٠,٧٨٣شاخص تركيبي نزدك

١,٧٨٧٠.١آلومينيوم٢٢,٨٤٤٠.٤شاخص نيكي ژاپن

١,٩٣٤١.٤اونس طال(٠.٣)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)

٤٠٤٢.٣Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣١.٠٤
٤.٥

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٠٢.٥-٤١٥Iron ore index (62% Fe)١٢١.٠٩
٢.٨

Indian exports
(fob main India port)

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

١٢٨.١١.٠

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٥٠١.٧-٤٤٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٢٤.٤٧
٨.٧

Egypt imports (cfr main port)٤١٥٠.٠-٤٠٥Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٢.٦٩
٤.٤

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:  فوالد. اخابر. شتران



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

A٨٠,556٨٠٨,١٣٢,٩5٢٨٢,555١٠,٠٣٢7٩,5٠٩١٢,٣6٤١٠,٠٣٢مجتمع فوالد خراسانسبد ميلگرد ٢٨تا١٤-٣
٨٩,٩١٩٤٩٤,556,٣٩٢٩١,١١٣5,5٠٠٨٢,5٢٢٩,٢٤٠5,5٠٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
٨٨,٢٨٠٤٨5,5٣٨,٢٤٠٨٩,6١75,5٠٠٨٢,5٢٢7,7٨٨5,5٠٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط

A٨٠,٢65٣5٣,١65,56٠٨٠,٣٣٨٤,٤٠٠7٩,5٠٩7,١7٢٤,٤٠٠صنايع آهن و فوالد سرمد ابركوهسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ - ٣
A7٩,7٢١٣5٠,77٣,٠٣٨7٩,٨٩٩٤,٤٠٠7٩,5٠٩٤,6٨6٤,٤٠٠فوالد آذربايجانسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ - ٣

٨٠,٠5٣٢6٤,١76,٢٢٠٨٠,٢٢٩٣,٣٠٠7٩,5٠٩٤,٤٠٠٣,٣٠٠فوالد روهينا جنوبسبد ميلگرد مخلوط
7٩,75٣٢٣٨,6١٩,56٨7٩,٩٠٩٢,٩٩٢7٩,5٠٩٣,٣٢٢٢,٩٩٢توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط
77,١٨6٢٣7,7٣٣,7٨٢77,٣١٣٣,٠٨٠77,١٢٤٣,١٠٢٣,٠٨٠ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
٩٣,٤5٢٢٠5,5٩٤,٣7٨٩٣,٨١٣٢,٢٠٠٨5,٠75٤,٢٠٢٢,٢٠٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط

٨٠,7٣٩١77,6٢6,٠٢٠٨٠,٨٨٨٢,٢٠٠7٩,5٠٩٣,٤٩٨٢,٢٠٠فوالد البرز ايرانيانسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
7٩,٩٩5١٤٤,٣١١,6٤٠٨٠,١5٠١,٨٠٤7٩,5٠٩٢,١١٢١,٨٠٤مجتمع فوالد ظفر بنابسبد ميلگرد مخلوط

٨٠,٤67١٢5,6٨٩,٨٠6٨٠,6١٨١,56٢7٩,5٠٩١,7١6١,56٢صبا فوالد زاگرسسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٨٠,5٢7٨٨,57٩,٩٢٠٨٠,٩٨٨١,١٠٠7٩,5٠٩١,7١6١١٠٠پرشين فوالد آرياسبد ميلگرد مخلوط
٨٠,٨٠٩٨١,77٨,5٩٨٨١,٠6٠١٠١٢7٩,5٠٩٢٠٠٢١٠١٢نورد فوالد صنعتي و ساختماني يزدسبد ميلگرد مخلوط

7٩,٨6٣77,٣٠7,٠76٨٠,١5٩٩6٨7٩,5٠٩١,٢5٤٩6٨مجتمع فوالد صنعت بنابسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
A7٩,6٤٤77,٠٩5,١7٢٨٠,٠٩٩٩6٨7٩,5٠٩١,٠7٨٩6٨فوالد كاوه اروندميلگرد ١٤تا٢٠-٣
7٩,٩١٠5٩,77٢,5٩٢7٩,٩٩٩7٤٨7٩,5٠٩١,٠١٢7٤٨مجتمع معدني و صنعت آهن و فوالد بافقسبد ميلگرد مخلوط
7٩,5٠٩٢٩,7٣6,٣667٩,5٠٩5٠67٩,5٠٩5٠6٣7٤مجتمع ذوب آهن و نورد كرمانسبد ميلگرد مخلوط

٨5,٠757,٤٨6,6٠٠٨5,٠7555٠٨5,٠75٨٨٨٨گروه صنايع فوالد صبح پارسيانتيرآهن ١٤

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/٢٢



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

١٩%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨١%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٤%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٦%

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  1.975.545عدد  کاهشدرصد  22/1 و با منفیواحد  24.298شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 179.793میلیون سهم به ارزش کل  11.883

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  20.481عدد  کاهشدرصد  84/0با و  منفیواحد  174 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 55.503میلیون سهم به ارزش کل  2.386نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 4پاراگراف به  35قطعنامه از  نویسیشموکول شد اما  پ یبه هفته بعد یرانا یحاتیتسل یمتحر یددر خصوص تمد یریگ یرا 

. اروپا موضع یستن یرانا یها یکشت یفتوق یامقامات سپاه  یماز تحر یخبر یگرد نویسیشپ یناست. در ا یافتهپاراگراف کاهش 

 کند تا شرق را همراه خود کند. یخصوص گرفته و غرب تالش م یننرم در ا

 آن  یو برا یابدتنزل  یدر حد عرضه نفت در بورس انرژ یشگشا یناما احتماال ا یستن یجمهور خبر یسرئ یزاز سورپرا

 بگذارند. یآت یقراردادها

 خبر داد یورشهر 5در  یفدرصد تخف 30به مردم با « صندوق دارا دوم»مجلس از آغاز عرضه  ییسهر یاتعضو ه یک. 

 معاف است. یاتاز مال یارز صادرکنندگان در صورت رفع تعهد ارز یرسود تسع 

 شود. یعرضه م یدرصد فوکا به صورت بلوک2مرداد  29 یخدر تار 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 یهشرکت نسبت به ته یرعاملمقرر نمود مد 21/05/1399طبق جلسه مورخ  یرهمد هیاتدر وگستر  %500  یهسرما یشافزا 

درصد (  500) معادل  یالر یلیونم 2.000و سود انباشته به مبلغ  یاز محل مطالبات، آورده نقد یهسرما یشافزا یهیطرح توج

و  یو جهت انجام روال قانون یهمتعاقبا ته نونیو اظهار نظر حسابرس و بازرس قا یهیراستا گزارش توج ین. لذا در ایداقدام نما

سامانه کدال  یقالزم از طر یها یبه سازمان بورس ارائه خواهد شد و در هر مورد اطالع رسان یهسرما یشمجوز افزا یافتدر

 صورت خواهد گرفت.

 رساند برنامه  یبر افزایش سرمایه به استحضار م یمبن یمجاز یاخبار منتشر شده در فضا یروپ ارزیابی: یدشسپا به سمت تجد

 درجریان انباشته سود و مدت بلند گذاری سرمایه ثابت، هایافزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی برخی طبقات دارایی

ت معرفی هیئت کارشناسی از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی درخواس راستا همین در. باشد می

 با مطابق مدیره، هیئت توسط سرمایه افزایش طرح تصویب و ارزیابی پایان از پس و  است گرفته انجام شرکت هایدارایی

 شد. خواهد رسانیاطالع سازمان نزد شده ثبت هایشرکت اطالعات افشای اجرایی دستورالعمل
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 اخبار اقتصادی

  ما گفت:خود  یآلمان یماس همتا یکومشترک با ها یالوروف روز سه شنبه در نشست خبر یسرگئ یرنا،گزارش خبرنگار ابه 

هنوز  .)برجام( کمک کند یرانبا ا یهسته ا لهمعام یاعضا ینب هایهمکار یریتواند به ازسرگ یکه م یمرا ارائه کرد پیشنهادهایی

 یبرا یزبرجام ن ییاروپا یفعال است و اعضا ینهزم یندر ا یزن ینبلکه چ یهحفظ برجام وجود دارد و نه تنها روس یشانس برا

 کنند. یتوافق تالش م ینحفظ ا

 جمهور  یسرئ»شد:   یمدع یراندر امور ا یکادولت آمر یمستعف نماینده است یرانبا ا یدهوک: ترامپ دنبال توافق جد یانبرا

 «فشار ما کارساز بوده است یاستشکست خورده است اما س یاشدن آن با توافق هسته یگزینو جا یدبه توافق جد یلما یکاآمر

 یشبکه خبر. است «ینمدت مع یبرا» یرانا یهعل یحاتیتسل هاییمتحر یدبر سر تمد یکادنبال مصالحه با آمر یتامن شورای 

 ،خواهد داشت یرا در پ یتامن یبحران در شورا یجادا یرانا یهعل هایمبازگرداندن تحر یبرا یکاتالش آمر ینکها یانبلومبرگ با ب

هستند.  یرانا یهعل یحاتیتسل هاییمتحر یدتمد یکشور برا ینبر سر قطعنامه ا یکاشورا به دنبال مصالحه با آمر ینا ینوشته اعضا

 یبرا یرانا یهعل یحاتیتسل هاییمتحر یکا،آمر یهدر صورت رد قطعنامه اول یصورت باشد که حت ینمصالحه ممکن است به ا این

 شود.  یدتمد ینمع یمدت

 عنوان کرد  یتخصص یرغ اییعهرا شا یکامتحده آمر یاالتا هاییمبر لغو تحر یآلمان مبن یشنهادپ یامور خارجه طرح ادعا یروز

مطرح  یاسیس یراهداف غ یو معلوم است که برا یرتخصصیغ یعهشا ینا کلمطرح شده است.  یرسیاسیغ یافراد یکه از سو

 .شده است

 یندو کشور و حرکت اول ینا ینخزر ب یایدر در ینربرکانت یکشت یخط دائم یاندازاز راه یهو روس یرانعضو اتاق مشترک ا 

 خبر داد.  99 یوردر شهر یکشت

 هزار تومان بود که نسبت  510و  یلیونم 25در تهران تهران در بهار امسال  ینمترمربع زم یکفروش  یمتق مرکز آمار: متوسط

 .داشت یشدرصد افزا 6/22به فصل قبل 

  بانک عرضه  6درصد توسط وزارت اقتصاد به 9/18 یدبا نرخ بازده تا سررس 44 از اوراق اراد یالر یلیاردهزار م 6/13روز گذشته

 شد.

 شود،  یم یدتول یشگاهپاال ینپاک در ا ینبنز یترل یلیوناکنون روزانه هفت م ینکهنفت تهران با اشاره به ا یشگاهپاال یرعاملمد

 یلیونم 5/8به  یزن یدتول یت، طرف5 یوروبه  یدیتول ینبنز یفیتک یشعالوه بر افزا ،نفتا یستیکاتال یلطرح تبد یبا اجرا"گفت 

 ".رسدیم یترل

 

 22/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.78 19.052 نرخ دالر نیما
 

 25.600 25.500 نرخ سنا
 

 3.000.000 ربع سکه

 21.800 21.700 نرخ دالر سنا
     

 5.300.000 نیم سکه

 22.280 21.830 نرخ بازار آزاد
 

1.1788 EUR/USD:   10.399.000 تمام امامی 

 21.800 21.700 صرافی ملی
     

 10.100.000 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 

22/05/99  
دالر 1933  

22/05/99  
دالر 16.45  

22/05/99  
ریال 800.222  

22/05/99  
ریال 000000.101.  


