
درصد از کلارزش معامالتحجم معامالت
ارزش معامالت

قیمت  پایانی
آخرین 
قیمت

درصد تغییر
میزان تاثیر
بر شاخص

EPS 98
سه ماهه  EPS

اول 99
P/Eتقاضا

رتبه 
نقدشوندگی

تا امروز بازدهی  98بازدهی 99

6966326.120,53624,387,575315227.992.0(1,275)(4.6)26,814,442486,9390.3118,16018,080توسعه معادن وفلزات 
136133113.025,00518,469225161.580.2(1,728)(4.7)28,154,089499,7140.3217,75017,850معدنی و صنعتی گل گهر

113728716.19,3264,466,170320166.9100.1(1,348)(4.7)13,587,385248,1830.1618,27018,230معدنی وصنعتی چادرملو
25.32,5602,963393204.2243.5*1860568(92)(4.9)3,805,687179,1110.1147,06447,010سنگ آهن گهرزمین

8,257,205352,5770.2342,70044,7000.3915672,26727.2525,9391,498392206.3192.5توسعه معدنی و صنعتی صبانور
57.82,5666,832,499335286.1177.7**(4)795(1,938)(5.0)4,958,320228,0330.1545,99045,990گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

119934323.31,437,7953,767,728212297.6142.6(3,843)(4.8)223,871,8066,255,7424.0127,94027,900ملی  صنایع  مس  ایران 
26,921,363507,1850.3218,84019,2732.69116537216.248,55710,000420228.568.3شرکت آهن و فوالد ارفع

84621061.11,064,3043,302,540482168.6194.2(105)(0.6)242,54111,9790.0151,65049,390فوالد خراسان
21111,29027.62,340122,52331988.1199.4(65)(4.7)3,114,001177,0660.1158,31059,220فوالد امیرکبیرکاشان

42264580582,28245935.0191.9-(1.0)353,4206,6730.0019,24118,850گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
50541518.150036059588.11838.7--9,1209,100کارخانجات تولیدي شهید قندي

70818724.69,02817,670210282.2119.9(4,239)(4.2)519,906,0759,065,8965.8117,44017,300فوالد مبارکه اصفهان
175364622.81,300109108202.876.8(864)(4.1)44,089,9241,760,0291.1339,92039,660فوالد  خوزستان

60016721.321,9271,015,24763152.259.2(25)(5.0)14,335,209183,1040.1212,77312,769فوالد هرمزگان جنوب
64817227.3742,596808,453224187.2125.0(344)(4.6)26,160,052463,2510.3017,71017,650فوالد کاوه جنوب کیش

430641,924137139.9241.4-***38335030-(3.0)761,120158,5660.10208,333208,320م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
73.51,5685,439,58637034298(2)303(58)(3.6)3,705,20581,2810.0522,25621,937هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه

1223469.6275,899102,435,42622215.883.4(42)(5.0)105,588,807896,0650.578,4868,485سهامی ذوب آهن  اصفهان

1,813,5751,903,26889,693--4.7

476,279499,83423,555--4.7

490,563501,18710,624--2.1

321,876328,8476,971--2.1

2,459,3742,567,354107,980--4.2

19,34119,909568--2.9

مقدار
تغییر

5- شاخص شناور آزاد

*براي دوره شش ماهه منتهی به 1399/09/30
**براي دوره سه ماهه منتهی به 99/01/31
***براي سال مالی منتهی به 1399/03/31

عملکرد معامالت سهام پرتفوي بورسی سر.توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ 99/05/26
نقدشوندگی و بازدهی

شاخص کل

درصد تغییر

نام شرکت
آخرین تعداد سفارشوضعیت سهام

عرضه

دیروزامروز

6- شاخص فرابورس

متوقف (برگزاري مجمع)

3- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)

4- شاخص کل (هم وزن)

5-شاخص قیمت(هم وزن)



عملکرد معامالت سهام پرتفوي بورسی سر.توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ 99/04/31

وسخراج. وآیند. غدشتنمادهاي معامالتی با بیشترین درصد مثبت1-شستا 21993-1-سیتا 417+
شستا. خزر. وسبحاننمادهاي معامالتی با بیشترین درصد منفی2-فارس 5668-2-غزر 138+

+110 1,223,953حجم معامالت از ابتداي سال تاکنون( میلیون سهم) 3-فوالد 4239-3-چکاپا

17,002,538ارزش معامالت از ابتداي سال تاکنون( میلیارد ریال) 221تعداد نماد با تغییرات مثبت7,219حجم کل معامالت بورس و فرابورس( میلیون سهم) 

687,809تغییرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پیش 608تعداد نماد با تغییرات منفی156,137ارزش کل معامالت بورس و فرابورس( میلیارد ریال) 
15,300,185تغییرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پیش 27تعداد نماد بدون تغییر36رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت
856تعداد کل نمادهاي معامله شده در تاریخ گزارش25تعداد نمادهاي متوقف33رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معامالت

مقدار( واحد) شاخص
درصد تغییر

نسبت به روز گذشته
یا ( دالر/تن) کامودیتی نرخ( دالر/بشکه) 

درصد تغییر
نسبت به روز گذشته

(1.2)45نفت برنت27,9310.1شاخص داوجونز
S&P 6,3680.0مس(0.0)3,373شاخص 500

(1.6)2,371روي(0.2)11,019شاخص ترکیبی نزدك
(2.5)1,742آلومینیوم23,2890.2شاخص نیکی ژاپن

1,9441.0اونس طال(0.1)93شاخص دالر

نوع بیلت
میانگین

نرخ( دالر/تن) 
درصد تغییر

نسبت به هفته گذشته
میانگیننرخ( دالر/تن) نوع سنگ آهن

درصد تغییر
نسبت به هفته گذشته

CIS exports index
(fob Black Sea port)

4020.8Iron ore pellet index cfr Qingdao (65%
Fe)

131.044.5
Turkish Exports

(fob main Turkish port)
420-4251.2Iron ore index (62% Fe)121.380.1

Indian exports
(fob main India port)

395-405(0.6)Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr
Qingdao

128.11.0

UAE imports (cfr Jebel Ali)445-4501.7Iron ore concentrate index cfr Qingdao
(66% Fe)

127.48.7

Egypt imports (cfr main port)415-4303.1Implied 62% Fe China port price index122.46
0.5

می باشد. * داده هاي این قسمت مربوط به تاریخ 99/05/25

عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

عملکرد بازارها و شاخص هاي جهانی در تاریخ گزارش*

بیشترین تاثیر مثبت
در شاخص

نرخ هاي جهانی بیلت فوالد و سنگ آهن*

بیشترین تاثیر منفی
در شاخص

فوالد. شستا. فملی سه نماد سهام با بیشترین ارزش معامالت در بازار امروز عبارتند از: 



عرضه (تن)باالترینارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانی میانگین موزونتولید کنندهنام کاال
قیمت پایه 

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

1000p-99.85 382,760382,759,760398,1991,000359,3832,4601,000مجتمع صنایع آلومینیوم جنوبشمش
1000P-99.5 357,284160,777,800357,2841,000357,284450450آلومینیوم المهديشمش

33,708,888101,126,66433,708,888332,686,943153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
31,389,99994,169,99731,389,999329,997,392153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
30,711,00092,133,00030,711,000329,622,866153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
29,259,99987,779,99729,259,999328,400,970153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
26,719,99980,159,99726,719,999325,442,974153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

1,191,77947,671,1601,191,7794,0001,191,7791,44040شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کاتد
447,02344,702,340449,333100443,401160100کالسیمینشمش روي 99.97

1000P-99.5 357,28444,660,500357,284125357,284125125آلومینیوم المهديشمش
446,78926,807,340446,78960443,4018060ذوب روي بافقشمش روي 99.97

1,348,50913,485,0901,348,509101,123,7545010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,317,79913,177,9901,317,799101,097,2505010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,309,99913,099,9901,309,999101,058,8615010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,300,99913,009,9901,300,999101,106,8256010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,291,99912,919,9901,291,999101,113,4455010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,284,99912,849,9901,284,999101,112,4657010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,279,99912,799,9901,279,999101,061,9477010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,277,99912,779,9901,277,999101,105,8886010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,276,49712,764,9701,276,497101,093,8284010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,272,99912,729,9901,272,999101,086,8174010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,259,99912,599,9901,259,999101,104,7416010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,256,99912,569,9901,256,999101,065,0506010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,256,78912,567,8901,256,789101,081,4376010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,252,99912,529,9901,252,999101,087,8466010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,251,12212,511,2201,251,122101,113,5476010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,249,99912,499,9901,249,999101,077,6646010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,249,99912,499,9901,249,999101,062,2357010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,242,91712,429,1701,242,917101,070,5595010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,240,99912,409,9901,240,999101,078,3715010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,239,99912,399,9901,239,999101,069,0976010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,239,99912,399,9901,239,999101,117,0877010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,239,99912,399,9901,239,999101,083,8605010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,229,99912,299,9901,229,999101,074,1987010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,225,55912,255,5901,225,559101,093,3146010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
1,194,99911,949,9901,194,999101,038,4727010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن

(R سرباره) 5,4231,084,6005,42310,0005,423200200شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کم عیار

آمار معامالت گروه صنعتی در بورس کاالي ایران در تاریخ 99/05/26



1399/05/05
1399/05/06
1399/05/07
1399/05/08
1399/05/11
1399/05/12
1399/05/13
1399/05/14
1399/05/15
1399/05/19
1399/05/20
1399/05/21
1399/05/22
1399/05/25
1399/05/26
1399/05/27
1399/05/28
1399/05/29

ارزش خرید و فروش معامالت حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه
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ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصد خرید هاي حقوقی ها
33%

درصد خرید حقیقی  ها
67%

سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معامالت خرید
درصد خرید هاي حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصد فروش حقوقی ها
27%

درصد فروش حقیقی ها
73%

سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معامالت فروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.813.575عدد  کاهشدرصد  71/4 و با منفیواحد  89.693شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 97.557میلیون سهم به ارزش کل  5.838

 که در این واحد را تجربه کرد. بطوری 19.341عدد  کاهشدرصد  85/2با و  منفیواحد  568.2 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 58.581میلیون سهم به ارزش کل  1.381بازار نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 دارد. یتبانک ها در جهت کمک به بازار حکا یها و برخ یها از جلسات متعدد در وزارت اقتصاد با مشارکت حقوق یدهشن 

 ر ب یولت مبند یمبه رهبر انقالب ضمن اعالم مخالفت خود با تصم یادر نامه یهمقننه و قضائ یمجلس: قوا یندهنما ابوترابی

 قوه است. سران سه یاقتصاد یمتخذه در شورا یمبا تصم یرمغا یمتصم یندر بورس عنوان کردند که ا یفروش اوراق سلف نفت

 الم شده نرخ درصد اع 22که نرخ  کندیم یدتاک یو بانک یکارشناس پول ی،کامران ندر :ینرخ سود سپرده بانک یشافزا یبتکذ

 ق دارند. دو باهم فر ینکرده است. ا تعیین یسقف نرخ بهره بانک یبرا یاست که بانک مرکز یو فقط رقم یستسود سپرده ن

 صرف محل از  یهاسرم یشاموال مازاد از برنامه افزا یتومان یلیاردم 15۰تا1۰۰بانک صادرات با اعالم فروش ماهانه  یرعاملمد

 خبر داد. اشیرمجموعهدو ز یهسهام و عرضه اول

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  تجدید محل از سرمایه افزایش که رساند می استحضار به :شرکت سرمایه افزایش خصوص در قبلی های اطالعیه پیروفاذر 

 ناسانکارش مرکز گزارش طبق) درصد 6.746 میزان به(  اراک شهرصنعتی ورزشگاه زمین بجز) ثابت های دارایی ارزیابی

یره قرار درصد مورد تصویب هیات مد 4۰۰هامداران به میزان س نقدی آورده محل از سرمایه افزایش و( قضائیه قوه رسمی

کدال اطالع  توجیهی افزایش سرمایه از هر دو محل فوق در حال انجام و به محض آماده شدن در سامانهگرفته است و گزارش 

 رسانی خواهد شد.

 

 

 اخبار اقتصادی

 ه ماه که نسبت ب یدتن رس یلیونم 93/36ثبت نمود و به  یدجد یخیرکورد تار یک یدر ماه جوال ینفوالد خام چ یدتول

 داشته است. یشدرصد افزا 7از  یشمشابه سال گذشته ب درصد و نسبت به مدت 1/94گذشته 

 یقاتیگروه تحق Antaike یتحدودبه علت م 2۰2۰در سال  ینشده چ یهواردات مس تصف یرا برا یشدرصد افزا 13 یباًتقر 

ه تن است، ک یلیونم 11.56شده  یهمصرف مس تصف یزانم یک،آنتا ینیبیشکرده است. طبق پ ینیب یشپ ی،عرضه داخل

 هزار تن مازاد تقاضا دارد.   74۰ ییبه تنها ینامسال بازار چ
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   ا ب ینشست یفارس و برقرار یجدر خل یتامن ینتضم یبرا یهروس یجمهور یسرئ یشنهادیاز طرح پ ینوزارت خارجه چ

 برجام استقبال کرد. یحضور تمام اعضا

 یه جداشتبا یک ینگفت: ا یتامن یدر شورا یرانا یحاتیتسل هاییمتحر یدتمد در خصوص عدم یکاخارجه آمر وزیر پمپئو 

 .شد یمخواه یمانبابت پش ینبود. ما از ا

 را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. «ینیجعفر سرق»دکتر  یحکم طیجمهور  رئیس 

 یبرا ینوتپخواست به ابتکارعمل  یکاآمر یجمهور یسرئ "دونالد ترامپ"از  یا یانیهبا صدور ب یهامور خارجه روس وزارت 

 یتحما با اعالم جمعه یهروس یجمهور یسرئ توجه کند. یاهو توافق هست یراندرمورد ا یننشست آنال یدعوت به برگزار

 شد. و آلمان یرانبا مشارکت ا ینبه صورت آنال یتامن ینشست فوق العاده شورا یکشورش از برجام، خواستار برگزار

  یشنهادیدر واکنش به طرح پ ینخارجه چ وزارت :یرانو ا 5+1سران  یننشست آنال یبرا ینپوت یشنهادبا پ ینموافقت چ 

 فارس واکنش نشان داده و از آن استقبال کرد. یجخل یتامن یندرخصوص تضم یهروس یجمهور یسرئ

 گیرییرأ یجهکه نت دانستیمیم یم. مافعال کن یندهرا هفته آ یرانا یهعل هایمبازگشت تحر یسمتا مکان کنیمیترامپ: تالش م 

اال در نشست ترامپ گفت احتم دونالد .یدد یدآن را خواه ینده. هفته آکنیمیرا امتحان م هایمبازگشت تحر یول شود،یچه م

 شرکت نخواهد کرد. یرانباره ادر ینپوت یروالدم یشنهادو آلمان به پ یتامن یدائم شورا یاعضا

 مجلس  یندگانموافقت نما . باشد یدر بورس قطع یدولت یهاسهام شرکت یمابق عرضه مجلس: یندگاننما یمبا تصم

رد موظف به دولت قرار دا یاردرصد آنها در اخت 5۰از  یشب یتفرابورس که مالک یاشده در بورس تهران  یرفتهپذ یهاشرکت

 عرضه سهام خود شدند.

 و  یجه، انرژبرنامه و بود یسیونشد که کم ینا یجمع بند یتنها در :ه فروش نفتدربار یرعلنیجلسه غاز  یبافقال یحاتتوض

  کنند. ییو نها یدگیاقتصاد به صورت جداگانه و در صورت لزوم به صورت مشترک آن موضوع را رس

 ینا یاتت، کلنف یربه دستور وز نفت: یشصنعت پاال یانجمن صنف یردب ی،عاشور ناصر: کرد ییرتغ هایشگاهدر پاال گذارییمتق 

ر ب یمصوبه اثر مثبت این است. یو محاسبه آن در حال بررس یگذار یمتآن شامل فرمول ق ییاتشده و جز ییطرح نها

از  تریینپا ریابس یمتحر یطشرا یلکشور به دل یصادرات یمحموله ها یمتق یانگینم یراها خواهد داشت، ز یشگاهعملکرد پاال

  نفت خام منطقه است. یصادرات یمحموله ها یمتق یانگینم

 

 62/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.819 19.316 نرخ دالر نیما

 

 25.9۰۰ 25.8۰۰ نرخ سنا

 

 3.۰۰8.۰۰۰ ربع سکه

 21.9۰۰ 21.8۰۰ نرخ دالر سنا

     

 5.26۰.۰۰۰ نیم سکه

 22.49۰ 22.41۰ نرخ بازار آزاد

 

1.1842 EUR/USD:  

 

 1۰.578.۰۰۰ تمام امامی

 21.9۰۰ 21.8۰۰ صرافی ملی

     

 1۰.514.۰۰۰ 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  

62/05/99  
ریال 900.224  

26/05/99  
ریال 000140.105.  


