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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٨١،٠٧٦،٦٨٣١،٤٧٠،٨٥٢٠,٥٠١٨،١٤٠١٧،٣٧٠٣,٨9٦٨٦9٦٦٣٢٦,١١٢٧،٢١9٢٤،٥٠٠٣١٢٢٢٧.٦9٢.٠توسعه معادن وفلزات 

١١،٨٠٠،٠٢٦٢٢٢،٤٨٣٠,٠٨١٨،٨٥٠١٨،٥٥٠٤,١١,٤9١١٣٦١٣٣١١٣,9٥١،٠٠١٨٣٢٢٢١٧١.٥٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٢٨،٣١٠،9٠9٥٢٦،٦٢٤٠,١٨١٨،٦٠٠١٧،١٠٠٣,٣٨9٠١١٣٧٢٨٧١٦,٤١٠٠٢٣١،٦٦٢٣١٥١٧١.٦١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٦,٤٢،٦٣٦٤،٥٥٧٣9٠٢١٧.9٢٤٣.٥*٣،٣٧٣،٠99١٦٥،٤٧٨٠,٠٦٤9،٠٥٨٤٧،٣٠٠٢,٨٥١١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

١،٢٣١،١٤٨٥٧،9٥٠٠,٠٢٤٧،٠٧٠٤٧،٠٧٠٥,٠١٧٦١٥٦٧٢،٢٦٧٣٠,٠٢،٥٦٥،٥٠٦٥٠٠٣٦١٢٣٦.٨١9٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٥,٧٢٠٠٦،٧٦٤،9٠٤٢٨٤٢٧١.٨١٧٧.٧**(٤)٧9٥(١,٥٧١)(٤,٢)٥،٢٣٠،٢٥١٢٣١،٥٤٥٠,٠٨٤٤،٢٧٠٤٣،9٢٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١99٣٤٣٢٣,٥٤،٢١٦١٠،٣٣٦٢٠٨٣٠١.٣١٤٢.٦(٢,٨99)(٣,٧)١٤٥،٨٢٢،9١9٤،١١٢،٢٦9١,٤١٢٨،٢٠٠٢٨،٤٠٠ملي  صنايع  مس  ايران 

٦٨،9٥١،٨٦٢١،٤٢١،٥١٥٠,٤9٢٠،٦١٦١9،٠٠٠٤,٢١٥١١٦٥٣٧٢١٧,٧٤٨،٥٥٧١٠،٠٠٠٤١٧٢٥٨.9٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٥٧,٣١،٠٦٤،٣٠٤٣،٣٠٢،٥٤٠٤٨٢١٥٢.٠١9٤.٢(٢٠٠)(١,٣)٤٨9،١٠٧٢٢،٨٠٢٠,٠١٤٨،٤٤٠٤٦،٦٢٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢9٠٢٧,٦٣٥٧٣٠٥،٠9٤٣١٦٨9.٦١99.٤(٥٤)(٣,9)٢،٧٨٣،٧٥٠١٥9،٦٢١٠,٠٥٥٨،٣١٠٥9،٢٢٠فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٤٧9،٣٠٨٢،٧9٢٤٤١٣١.٨١9١.9-٣،٧٨١،9٣٣٧١،٠٤٣٠,٠٢١٨،٧٨٥١٧،٧٦٠٠,٥گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٥9٦٨٨.١١٨٣٨.٧--9،١٢٠9،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٥,٥9،٠٢٨١٧،٦٧٠٢٠٧٢9٦.٠١١9.9(١,٢٢٨)(١,٢)٤٣١،٨٢١،٠٦9٧،٨٠٦،٢٥٧٢,٦٧١٨،٠٨٠١٧،٧٠٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٣,٦١،٣٠٠١٠9١٠٦٢١٣.٤٧٦.٨(٣٠٠)٣١،9٢٤،١٠٨١،٣١9،٥٠٠٠,٤٥٤١،٣٣٠٤٢،٠٥٠٠,٣فوالد  خوزستان

١٢،9٦٠،٣٥٥١٧٠،٦٥٧٠,٠٦١٣،١٦٨١٢،٧٢٠٤,٢٢٠٦٠٠١٦٧٢١,9١9٧،٨١٠١٣١،٨٧٣٦٣١٥9.9٥9.٢فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٢٧,٥١٠،9٠٧٤٥،9٥٠٢٢١١٨9.٣١٢٥.٠(٢٧٧)(٣,٧)٢١،9٤٣،٣٠٥٣9١،٥٥٨٠,١٣١٧،٨٤٠١٨،٢٠٠فوالد كاوه جنوب كيش

٦٧,٤٤٢٢,٥٤٣١٣٢١٤١.٣٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-٢,٦٣٣,٠١٣٥٥١,٦9٠٠.١9٢٠9,٥٢٨٢٠9,٥٢٨٣.٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٣,٨٧٤،٦٠٠٥٥،٤٨٦٣٦٦٣٤٦9٨-٧,٨٠٦,١٣١١٧٤،٥٦٣٠.٠٦٢٢,٣٦٢٢٢،٧٠٠١,٠١٥٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٢٠٢،٨٣٥،٦٦٣١،٧٠٤،9٠٤٠,٥٨٨،٤٠٥٨،٠٠٠٣,٣٢٥١٢٢٣٤٦٨,9٢,١٠١,9٢٥٦,٤9٦,٤٤٥٢٣٢١٢.٨٨٣.٤سهامي ذوب آهن  اصفهان

١،٨٢٥،٣٥٤١،٨١٥،٧٥٤9،٦٠٠٠,٥                

٤٧9،٣٥9٤٧٦،٨٣٨٢،٥٢١٠,٥                

٤9١،٤٥٨٤٨٧،٧٥٢٣،٧٠٧٠,٨                

٣٢٢،٤٤9٣٢٠،٠١٧٢،٤٣٢٠,٨                

٢،٤٦9،٤٥٠٢،٤٥9،٥١١9،9٣9٠,٤                

١9،٤٣٠١9،١٢٣٣٠٧٢                   

*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 ٩٩/٠٥/٢٨

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)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٠٤/٣١/99

خزاميا. مرقام. سيمرغنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فملي ٢٨99-١-فارس ٥٠٦٠+

آريا. وبانك. شبريزنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شپنا ٢٨٤٨-٢-كگل ١٤9١+

١,٢٥٦,٨٢٢حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-شتران ٢٤٥٧-٣-خودرو ١٤٥١+

١٧,٤9١,٦٥9ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٥١تعداد نماد با تغييرات مثبت١٥,٠١٤حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧٠١,١٢٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٦٢تعداد نماد با تغييرات منفي٢9٢,٣٦٧ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٥,٧٤١,٢٠١تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٦تعداد نماد بدون تغيير٢٧رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٢9تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٥٢تعداد نمادهاي متوقف٣٢رتبه 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

(٠.9)٤٥نفت برنت(٠.٣)٢٧,٨٤٥شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٦٧١.٨مس٣,٣٨٢٠.٣شاخص ٥٠٠

٢,٤٧٨١.١روي١١,١٣٠٦.٠شاخص تركيبي نزدك

١,٧٨٠١.٢آلومينيوم(٠.٢)٢٣,٠٥١شاخص نيكي ژاپن

٢,٠١٠١.٣اونس طال(٠.٦)9٢شاخص 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)

(١.٠)٤٠٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٤.١٤
٢.٤

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥١.٢-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢١.9٤
٢.٣

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٥٠.٦-٤٠٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٢٨.٥١.٣

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

١٢٥.٢٥
٠.٦

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

١٢٤.٣٧
٢.٧

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:   شستا. ثشاهد. دي



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

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

SM 8٠,١86١,6٠٣,72٠,٠٠٠8٠,١8625,٠٠٠8٠,١862٠,٠٠٠2٠٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال

5SP(١5١*٠5٠) 78,277١,565,5٣5,٠٠٠78,67٩2٠,٠٠٠6٩,648٣٣,5٠٠2٠٠٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 76,٩٠٩76٩,٠88,٠٠٠77,١١٩١٠,٠٠٠6٩,648١8,4٠٠١٠٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 76,5٣5765,٣47,٠٠٠76,768١٠,٠٠٠6٩,648١6,2٠٠١٠٠٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 74,٣١56٣٩,١٠٩,4٠٠75,٩٩٩8,6٠٠6٩,648١١,8٠٠86٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 75,6786٠5,425,4٠٠76,١١٩8,٠٠٠6٩,648٩,6٠٠8٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم

SM 8٠,١864٠٠,٩٣٠,٠٠٠8٠,١86٠8٠,١865,٠٠٠5٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال

C 8٠,١864٠٠,٩٣٠,٠٠٠8٠,١862٠,٠٠٠8٠,١865,٠٠٠5٠٠٠فوالد هرمزگان جنوبتختال

5SP(١5١*٠5٠) 74,22٩٣7١,١47,٠٠٠74,55٩5,٠٠٠6٩,648٩,6٠٠5٠٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 7٣,4٠4٣67,٠2٠,2٠٠74,2225,٠٠٠6٩,6486,٠٠٠5٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 72,5٠٩٣62,547,٠٠٠75,44٩5,٠٠٠6٩,6485,8٠٠5٠٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 77,667٣١٠,66٩,٠٠٠77,7٩٩4,٠٠٠6٩,648٩,8٠٠4٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 75,٠46٩٠,٠54,8٠٠75,٩٩٩١,2٠٠6٩,6482,٠٠٠١2٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم

5SP(١25*١25) 75,٠2٩75,٠2٩,٠٠٠75,22٩١,٠٠٠6٩,648٣,4٠٠١٠٠٠صنعت تجارت پرديس آذربايجانشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 72,١٠457,68٣,2٠٠72,٣٠٩8٠٠6٩,648١,٠٠٠8٠٠توليد فوالد تارا شمش يزدشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 6٩,6484١,788,8٠٠6٩,6486٠٠6٩,6486٠٠6٠٠گروه صنعتي پارس بوتيل يزدشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 6٩,6484١,788,8٠٠6٩,648١,٠٠٠6٩,6486٠٠6٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم

5SP(١25*١25) 6٩,6484١,788,8٠٠6٩,6486٠٠6٩,6486٠٠6٠٠شركت ذوب بريسشمش بلوم

5SP(١5١*٠5٠) 6٩,64827,85٩,2٠٠6٩,648٠6٩,6484٠٠4٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٠٥/٢٨/99



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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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  1.825.354عدد  افزایشدرصد  53/0 و با مثبتواحد  9.600شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 193.492میلیون سهم به ارزش کل  12.164

 یکه در این واحد را تجربه کرد. بطور 19.430عدد  افزایشدرصد  6/1با و  مثبتواحد  306.8 با شاخص فرابورس ایران نیز

 گرفت. میلیارد ریال مورد معامله قرار 98.874میلیون سهم به ارزش کل  2.850بازار نیز 

 

 هاشایعات و شنیده

 ند حد املزم شده  یرادرآمد ثابت است که اخ یمربوط به صندوق ها ،یحقوق ینهادها یاز فشار فروش بازار از سو یبخش

 یبرا صندوق ها ینا یرسد مبلغ فروش سهام از سویدرصد کاهش دهند. به نظر م 5در سهام را تا  یگذار یهنصاب سرما

  .تومان است یلیاردهزار م 15حدود  یدرصد 5حد نصاب  یترعا

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  ابورس ایرانفراخوان مزایده فروش ساختمان اداری متعلق شرکت فرشرکت فرابورس ایران افشای اطالعات نمود: با توجه به، 

 13اده مپس از اعالم نتایج مزایده، مراتب طبق مفاده  و شرکت بورس انرژی ایران در مزایده مذکور شرکت نموده است

 به اطالع خواهد رسید. ،دستورالعمل افشای اطالعات

 میلیارد  12،000میلیارد ریال به مبلغ  6،000مبلغ  سرمایه شرکت از فوالژ گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش

رس قانونی ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته بابت انجام طرح توسعه یزد یک را به حسابرس و باز

 ارسال نمود.

 

 اخبار اقتصادی

 یرانبه ا شنهادیپ ینچند یت،امن یبه شورا یکاآمر یرانیتا قبل از ارائه قطعنامه ضد ا هاییامور خارجه گفت که اروپا وزیر 

 .پذیریمینم یمتهران قرار نگرفته است و افزود: تا روز آخر گفت یرشاند که مورد پذداده

 حموله، نه ماست یرانیا یفروخته شده لذا نه کشت یکرده، به مشتر یفتوق یکاکه آمر ینمحموله بنز ید،گو یزنگنه م. 

 بنام  یشمال یکایآمر یطال یدکنندگاناز تول یکیسهام  یدوارن بافت، اقدام به خر یروزدBarrick ساله اثر م ینکرد. ا

 .س طال گذاشتاون یتاکننده و نها یدتول یشرکت ها یرشرکت و سا ینسهام ا یمتق یرو یتیاهمبا

 80ه و به داشت یسنگ آهن روند کاهش یمتق ین،چ یبه بازار و افت تقاضا یلکنند با بازگشت برز یم ینیب یشکارشناسان پ 

با  ینیب یشپ ینحقق اتبماند. اما  یکمتر باق یادالر در هر تن  70امسال بازگردد و بعد از آن در رقم  یاندالر در هر تن تا پا

در  یزمورگان ن یپ یهمراه است. ج یدبا ترد یادن یفوالد در بازارها یتقاضا یشبانک ها در مورد احتمال افزا یدگاهتوجه به د

کنون اه همک یکند در حالیم ینیبیشدالر در هر تن پ 100را  یندهسال آ یسنگ آهن برا یمتق یانگینگروپ، میتیس ییدتا
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 یگرد ییبلوجدا شده و به تا یعدالت از تابلو معامالت عاد شده که معامالت سهام ینقرار بر ا یمات،تصم یدترینطبق جد 

 دالت بود، درعاز معامالت که مربوط به سهام  یشد و حجم قابل توجه یاتیامروز عمل یناز هم ،موثر یمتصم ینا منتقل شود.

  انجام شد. یخارج از تابلو معامالت عاد

 یندیرآفالم کرد، بر اساس وزارت صمت اع یو لوازم خانگ یفلز یعصنا . مدیرکلشود یحذف م یفوالد به کل ینگعرضه مچ 

از جمله شرکت فوالد مبارکه مکلف است همه  یعرضه کننده محصوالت فوالد یشرکت ها یهکه در دست اجراست، کل

 .شود یکاماًل حذف م ینگبورس کاال انجام دهد و موضوع مچ یخود را در تاالر اصل یهاعرضه

 

 

 82/05/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 تومانارقام به 

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 18.734 19.668 نرخ دالر نیما

 

 26.700 26.600 نرخ سنا

 

 3.100.000 ربع سکه

 22.500 22.400 نرخ دالر سنا

     

 5.400.000 نیم سکه

 22.980 22.880 نرخ بازار آزاد

 

1.1954 EUR/USD:  

 

 10.749.000 تمام امامی

 22.500 22.400 صرافی ملی

     

 10.450.000 بهار آزادی

 

 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 
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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 

82/05/99  
دالر 2010  

82/05/99  
دالر 20.45  

82/05/99  
ریال 800.229  

28/05/99  
ریال 000500.104.  


