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٦٩٦٦٣٢٧,٣٥٨،٨٨٨٢٣،٦٠٠،٦٥٠٣٢١٢٤٣.١٩٢.٠(١,٤٢٢)(٤,٩)٢٩،٥٢٦،٤٣٧٥٦١،٨٥٠٠,٤٠١٩،٠٣٠١٩،٠٠٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٣,٧١٤١،٥٧١٤٨،٤١١٢٣٠١٦٩.٤٨٠.٢(١,٩٤٧)(٥,٠)٢٦،٧٢٨،٠٧٦٤٩٧،٨١٠٠,٣٦١٨،٦٢٠١٨،٦٤٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٦,٩٤٢،٠٧٥٧٣٢،٩٠٧٣٢٤١٧٩.٧١٠٠.١(١,٤٣٨)(٤,٨)١٦،٣٥١،٨٢٧٣١٣،٧٠٢٠,٢٢١٩،١٨٠١٩،١٥٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٦,٦٤،٣١٢٥٧٣،٦٩٣٣٩٣٢١٩.٥٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦٩)(٣,٥)١،٦٣٤،٨٦٤٧٩،٦٢٠٠,٠٦٤٩،٤٧٤٤٨،٧٠٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٧,٢٣،٧٤٥٨١،٦٤٩٣٩٦٢٠٥.٤١٩٢.٥(١٧٤)(٥,٠)٢،٢٢٤،٧٥٦٩٤،٧٣٦٠,٠٧٤٢،٥٨٠٤٢،٥٦٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٦٠,٩٥،٠١٠٥،٣٩١،٦٧٩٣٣٨٣٠٦.٢١٧٧.٧**(٤)٧٩٥(٢,٠٣٥)(٥,٠)٤،٥٩٧،٢١٩٢٢٢،٥٥١٠,١٦٤٨،٤١٠٤٨،٤١٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٤,٥٦٨٨،٤٧١٤٤،٤٩٧،٧٤١٢١٥٣١٧.٦١٤٢.٦(٤,٠٨٩)(٤,٩)٥٨،١٩٠،٦٢٨١،٧٠٨،٥٩١١,٢٢٢٩،٣٦٠٢٩،٣٣٠ملي  صنايع  مس  ايران 

٢٧،١١٧،١٢٨٤٩٧،٧٦٣٠,٣٦١٨،٣٥٦١٨،٩٨٠٠,١٠١١٦٥٣٧٢١٥,٨٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٤٢٦٢٢٠.٣٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٦١,٤١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٨٢١٧٠.٣١٩٤.٢(١٠٢)(٠,٦)٢٣١،٨٣٩١١،٥٢٠٠,٠١٥١،٩٨٠٤٩،٦٩٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٦١،٣٠٠٥٤٩،٧٠٢٣٢٣٩٧.٢١٩٩.٤(٧٠)(٤,٩)٢،٣٧٧،٨٨٤١٤١،٩١٥٠,١٠٥٨،٣١٠٥٩،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٦٣٠٤٧٠،٤٠٠٤٦٠٣٦.٣١٩١.٩-(٠,٨)٣٩٦،٥٤٤٧،٦٠٦٠,٠١١٩،٤٣٢١٩،٠٠٥گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥٩٥٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٥,٧٩،٠٢٨١٧،٦٧٠٢١٣٢٩٨.٦١١٩.٩(٤,٨٠٠)(٤,٥)٣٩٩،١٢٢،٦٤٦٧،٢٦٢،٠٣٧٥,١٨١٨،٢٠٠١٨،١١٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٣,٧١،٣٠٠١٠٩١٠٩٢١٥.٦٧٦.٨(١,٠٠٢)(٤,٥)٣٤،٤٩٢،٦٦٠١،٤٣٥،٦٧٧١,٠٢٤١،٦٢٠٤١،٤٢٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٤١٣،٦٧٩٣،٢٩٧،١٨٥٦٤١٦٥.٢٥٩.٢(١٨)(٣,٤)٥،٩٥٦،١١٩٧٨،٧٨٣٠,٠٦١٣،٤٤١١٣،٢٢٣فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٢٨,٧٣،٣٧٧١٧،٠٩٧،٧٩٧٢٢٧٢٠٠.٩١٢٥.٠(٣٦١)(٤,٦)٩،٩٦١،٢٧٢١٨٤،٩٤٥٠,١٣١٨،٥٧٠١٨،٥٠٠فوالد كاوه جنوب كيش

٦٨٤٧٠٢,٥٩٨١٣٧١٤٧.٣٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٣.٠)٦٠٠,١٨٩١٢٨,٨٩٨٠.٠٩٢١٤,٧٦٢٢١٤,٧٣٦م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٦,٢٤،٦٤٣١٠،٠٥٤،٣٥٧٣٧٢٣٥٩٩٨-٣٠٣(٢٣)(١,٤)٣,٥٢٤,٩٠٩٨٠،٨٦٤٠.٠٦٢٣,٠٩١٢٢،٢٥١هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٧٣,٢٦٥١,٧٢٩١٠٥,٤٥٤,٧٧٤٢٤٢٣٢.٤٨٣.٤(٤٤)(٥,٠)٦٦،١٧٧،٤٠٤٥٩١،٠١٥٠,٤٢٨،٩٣١٨،٩٢٧سهامي ذوب آهن  اصفهان

٣,٧--١،٩٠٣،٢٥٩١،٩٧٥،٤٤٠٧٢،١٨١              

٣,٧--٤٩٩،٩٨٢٥١٨،٩٤٤١٨،٩٦٢              

٢,١--٥٠١،١٨٥٥١٢،٠٠٤١٠،٨١٩               

٢,١--٣٢٨،٨٩٩٣٣٥،٩٩٨٧،١٠٠               

٣,٧--٢،٥٦٧،٣٢٨٢،٦٦٥،٧٩٢٩٨،٤٦٤                

٢,٨--١٩،٩١٠٢٠،٤٨١٥٧٢              

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 ٩٩/٠٥/٢٥

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)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)



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

ودي. غويتا. فپنتانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٦٠٩٤-١-سيتا ٣٩٧+

سمگا. بمپنا. شرازنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فوالد ٤٨٠٠-٢-اميد ٣٤٨+

١,٢١٦,٧٥٧حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فملي ٤٠٨٩-٣-غزر ١٣٢+

١٦,٨٧٠,٢٣٦ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٨٩تعداد نماد با تغييرات مثبت٩,٨٧٩حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٦٨٦,٩٧٦تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٠٠تعداد نماد با تغييرات منفي١٤٠,٠٩٩ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٥,١٩٠,٠٨٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٣تعداد نماد بدون تغيير٣٨رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨١٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦٩تعداد نمادهاي متوقف٤١رتبه 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

(١.٢)٤٥نفت برنت٢٧,٩٣١٠.١شاخص داوجونز

S&P ٦,٣٦٨٠.٠مس(٠.٠)٣,٣٧٣شاخص ٥٠٠

(١.٦)٢,٣٧١روي(٠.٢)١١,٠١٩شاخص تركيبي نزدك

(٢.٥)١,٧٤٢آلومينيوم٢٣,٢٨٩٠.٢شاخص نيكي ژاپن

١,٩٤٤١.٠اونس طال(٠.١)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)

٤٠٢٠.٨Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣١.٠٤
٤.٥

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥١.٢-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢١.٣٨
٠.١

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)

١٢٧.٤
٨.٧

Egypt imports (cfr main port)٤٣٠٣.١-٤١٥Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٢.٤٦
٠.٥

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. فوالد. سيتا



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

7٩,5٠٩١٠,4٩5,١887٩,5٠٩١٣27٩,5٠٩١٣2١٣2مجتمع ذوب آهن و نورد كرمانسبد ميلگرد مخلوط

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٥/٢٥



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه

33 
25 

105 
112 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

٢٤%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٧٦%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

١٨%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٢%

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 

13 

24 

(4) (3)

11 

(7)
 (20)

 (10)

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

پول) خروج(خالص ورود 



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.903.259عدد  کاهشدرصد  65/3 و با منفیواحد  72.181شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 92.820میلیون سهم به ارزش کل  7.738

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار  19.910عدد  کاهشدرصد  79/2با و  منفیواحد  572 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .گرفت میلیارد ریال مورد معامله قرار 47.278میلیون سهم به ارزش کل  2.141نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 یحامل محموله نفت ،نفتکش هاییکشت یفمطرح شده در خصوص توق یارسانه یادعاها یمقام مسئول در واکنش به برخ یک 

 اند.نشده یفتوق یرانمتعلق به ا یهامحموله یا یرانیا هاییاز کشت یک یچگفت: ه یکاآمر یاز سو یرانا

 با آنچه که  شودیعرضه م یدر بورس انرژ یندهآ یکشنبهکه در روز  یراننفت ا یشرکت مل یاهزار بشکه 500 یاوراق سلف نفت

اوراق  ین. ایستاند متفاوت است و به آن مربوط ننبه گذشته در مورد آن صحبت کردهدر روز چهارش یمحترم جمهور یاستر

 .شودینفت انجام م ملیشرکت  یمال ینطبق روال انتشار اوراق تام

 در  یحداکثر دو را یا یک یتانها یکاامروز، آمر یاناز آن است که تا پا یحاک ییاروپا هاییپلماتاز د هایدهژورنال: شن استریتوال

 آورد. بدست یرانا یحاتیتسل هاییمتحر یدقطعنامه خود در تمد یشنو یشاز پ یتحما

  یو همان مبنا گیردیبا مرکز پژوهش ها صورت م یکار مطالعات یک، دولت به مجلس بودجه ندهد بلکه 1400قرار است از سال 

 بودجه خواهد بود.

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 رساند در اجرای ماده یبر تملیک اموال و افزایش سرمایه به استحضار م یمبن یمجاز یمنتشر شده در فضا یعهشا یروپ :یندوآ 

 رساند؛می استحضار به بهادار، اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت هایدستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 3( مکرر2)

)یکصد و سی( هزار میلیارد ریال، 130تسویه تسهیالت سنواتی، بالغ بر  -1 قدامات زیر، در دستور کار این بانک می باشد:ا انجام

)سی و سه( هزار میلیارد ریال آن، قبالً، طی نامه 33ها؛ که جزئیات مربوط به تسویهاز محل تملیک اموال و سهام شرکت

های مورد نظر در ل سهام شرکتافشا شده؛ و جزئیات مابقی آن نیز، بعد از نقل و انتقا 21/05/99 مورخ 100/09992شماره

در رابطه با بحث افزایش سرمایه؛ عطف به  -2چارچوب مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، متعاقبًا، افشا می گردد. 

، در خصوص الزام انجام افزایش نک مرکزی( اساسنامه بانک آینده برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه و ابالغ اخیر با116ماده)

ایه بانک در سال جاری، مراتب در دست بررسی بوده و در صورت حصول نتیجه، مراتب در چارچوب دستورالعمل مراحل سرم

 زمانی افزایش سرمایه، اطالع رسانی خواهد شد.
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 اخبار اقتصادی

 در سازمان ملل گزارش داده  اسبییس یاورد. خبرنگارن یرأ یرانا یهعل یحاتیتسل هاییمتحر یدتمد یبرا یکاقطعنامه آمر

: ینیکن. مخالفو دوم یکا: آمرموافق است. یدهنرس یبمخالف به تصو یرأ 2موافق و  یرأ 2ممتنع،  یرأ 11با  یکاقطعنامه آمر

 یرلندو ا یتانیاتونس، بر ی،جنوب یقایآفر یسنت،سنت و ،یهیجرن ی،فرانسه، آلمان، اندونز ی،استون یک،: بلژیه. ممتنعو روس ینچ

ماشه(  یسم)مکان هایمبازگشت خودکار تحر یسماستفاده از مکان یدر سازمان ملل: وعده خود برا یکاآمر نماینده .یتنامو و یشمال

 کرد. یمدنبال خواه یرانا هاییمتحر یایاح یرا برا

 ینانو اطم یاهسته یحاتبه مقررات عدم اشاعه تسل ندیبیدر پا یدیکل ینقش برجام دائم فرانسه در سازمان ملل: نماینده 

( به برجام یساروپا )آلمان، فرانسه و انگل تروئیکای .کندینم یدتول یاسالح هسته یک گاهیچه یراندارد که ا ینحاصل کردن از ا

 هستند. یبندکامل پا بندیبه پا یرانبازگرداندن ا ی( و مذاکرات برایا)توافق هسته

 یشگشا ینا نتیجه در و امارات: یلاسرائ یکا،مشترک آمر بیانیه :روابط سازییعاد یو امارات برا یونیستیصه یمتوافق رژ یاتجزئ 

شده بر مناطق اعالم یتاعالم حاکم یلاسرائ ی،امارات متحده عرب یتترامپ و با حما جمهوریسو بنا به درخواست رئ یپلماتیکد

و اسالم متمرکز خواهد  کشورها در جهان عرب یرخودش را بر توسعه روابط با سا یاهرا معلق کرده و تالش "انداز صلحچشم"در 

 کرد.

 یلو اسرائ یعربستان سعود ینصلح ب" یدگو یکردند. داماد ترامپ م یتحما یلتوافق  با اسرائ یلعمان و مصر از امارات، به دل 

 "است. یراجتناب ناپذ یامر یزودهب

 اگر انفجار بندر " یدگو یحسن نصراهلل م یدحاال، س ،حزب اهلل یهعل یخبر یو هجمه ها یروتدفاع فرانسه به ب یرپس از ورود وز

 ."معادل انفجار پرداخت خواهند کرد ایینهها هز یونیستباشد، صه یلکار اسرائ یروتب

 اندساخته شده یراننفت ا یفیتبزرگ هند متناسب با ک هاییشگاهپاال. است یراننفت ا یدبلندمدت ما خر یاستراتژ هند: یرسف. 

 «ینجمهور ا یساز رئ ،یکاخود به آمر یرو یشسفر پ یاندر جر ،یکرد که الکاظم یدعراق تاک یرمشاور نخست وز« هشام داوود 

 کند. یدرا تمد یرانا یمعراق از تحر یتکشور خواهد خواست که معاف

 روند مذاکره " یدگو یم یآژانس بدهد. رافائل گروس ینبه ا ییها یدسترس یرانوارد مذاکره شده تا ا یرانبا ا یاتم یآژانس انرژ

 "برساند. یدسترس ینهستم که ما را به ا یدوارآغاز شده و من ام یرانیبا مقامات ا

 یدهد. شرکت ها یم یشافزا یتوافق تجار یمتحده را در آستانه بررس یاالتا ینفت یدهایخر ینچ :یندگو یمنابع م یبرخ 

متحده در ماه آگوست و  یاالتبشکه از نفت خام ا یلیونم 20را جهت حمل حداقل  ییتانکرها یشیبه طور آزما ینیچ ینفت

 اتفاق خرسند است. ینا کرده و از همساله اشار ینکنند. ترامپ به ا یسپتامبر رزرو م

 ساله است. 15م رق ینکه کمتر یدرس 172کاهش و به  یگرحلقه د 4هفته  یندر ا یکاتعداد حلقه چاه نفت آمر 

 یه،و روس ینبا چ یکاآمر یها یریاروپا، درگ یهاتحاد یهدر ناح یاسیدر مقابل دالر است. آرامش س یتدر حال تقو یورو یبرابر 

 خود قرار گرفته است. یسطح ذخائر ارز یندر باالتر یهحرکت کند. روس یوروها به سمت  یهاست که باعث شده سرما یعوامل

 هزار بشکه نفت  500از  یشبا عرضه ب یمرحله از فروش اوراق سلف نفت نخستین :یندهشنبه آیکاز  یفروش اوراق سلف نفت

 شده است. یینتومان تع 622هزار و  944هر بشکه  قیمت عرضه خواهد شد. یمرداد ماه در تاالر بورس انرژ 26 یندهشنبه آیک

بدهکار  یدولت برا یهاخالف وعده بر هزار بشکه است. 20بشکه و حداکثر  یک یهعرضه اول ینهر نفر در ا یبرا یدخر حداقل

 .است 1401مرداد  26قرارداد  یددو ساله بوده و سر رس یاوراق سلف نفت ینده،نکردن دولت آ
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 ینآخرمرکزی:  بانک نزد بانکها نرخ سود سپرده یشاتخاذ شد / افزا یپول یاستس ییدر خصوص چارچوب اجرا جدید هاییمتصم 

. است گرفته قرار یصعود یربدون نفت در مس یرشد اقتصاد دهد،یاقتصاد نشان م واقعی بخش عملکرد از آمده دست به اطالعات

( 11( و )6بر اساس مواد ) یعامل بانک مرکز یئتهدارد.  فاصله( درصد 22) شده اعالم نرخ تورم از تورم هدف یگر،از طرف د

ها بانک یگذارنرخ سود سپرده ،«یتوسط بانک مرکز یقهاعتبار در قبال اخذ وث یبازار باز و اعطا یاتعمل»دستورالعمل 

نرخ سود  منهدا یبترت ینکرد و بد تعیین درصد 14 افزایش، درصد واحد 1 را با یبانک مرکز نزد غیربانکی اعتباری مؤسسات و

نرخ  یتهدا و بانکی بین نرخ سود در بازار یشدامنه نرخ سود، افزا کاهش هدف با یمتصم این. گرفت قرار درصد 14-22 در بازه

عامل بانک  هیئت این از پیش) .شودمی اجرا 1399 مردادماه 25 شنبه روز از و است شده اتخاذ تورم به سمت نرخ تورم هدف

 (داده بود. افزایش درصد 13 به 12 ، کف نرخ سود را از1399 تیرماه 12 در روز پنجشنبه مورخ یمرکز

  که با دولت انجام  هاییهماهنگی با برنامه و بودجه مجلس: یسیونکم . عضواصالح ساختار بودجه یدولت براتوافق مجلس و

را درباره  یطرح کلی توافقات از . پسمجلس در حال انجام شدن است یهادر مرکز پژوهش ینهزم یندر ا یشده است مطالعات

را  اییحهدولت ال ینهزم یندر ا یگرکرد و قطعاً د یممصوب خواهکرد و آن را  یمخواه یناصالح ساختار بودجه در مجلس تدو

 .به مجلس ارائه نخواهد کرد

 

 52/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - - نرخ دالر نیما
 

 26.000 25.900 نرخ سنا
 

 2.950.000 ربع سکه

 22.050 21.950 نرخ دالر سنا
     

 5.200.000 نیم سکه

 22.160 21.960 نرخ بازار آزاد
 

1.1842 EUR/USD:   10.366.000 تمام امامی 

 22.050 21.950 صرافی ملی
     

 10.500.000 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 

52/05/99  
دالر 1944  

52/05/99  
دالر 95.44  

52/05/99  
ریال 600.221  

52/05/99  
ریال 000000.105.  


