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٢٩،٨٦٣،١١١٥٢٢،٩٥٧٠,٤٩١٧،٥١٠١٧،٣٥٠٤,٠٩٧٨٦٩٦٦٣٢٥,٢٦٤٨،٩١٦٦٧٩،٣٣١٢٨٩٢١٦.٦٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

٢٨،٢٤١،٤٤٨٦٧٠،٨٥٦٠,٦٢٢٣،٧٥٠٢٣،٨٨٠٤,٤١,٩٧٨١٣٦١٣٣١١٧,٥٩٦٦،٧٠٥٣٩،١٦١٢١٢٢١٦.٢٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٣٤،٢٨٩،٠٧٢٧٣٧،٧٤٨٠,٦٨٢١،٥٢٠٢١،٣٠٠٢,٥٧٦٧١١٣٧٢٨٧١٨,٩١٠١،٦٨٨١٧٨،٥٤٦٤٤٢١٢.٦١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٥,٣١،٥٠٠١،١٧٩٩٣١٩٩.٨٢٤٣.٥*٩٦٥،٨٨٠٤٦،٣٨٦٠,٠٤٤٦،٩٧٣٤٨،١٠٠١,٤٢٣١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٢،١٣٠،٥٧٤١٠٠،٦٧٠٠,٠٩٤٧،٢٥٠٤٧،٤١٠٤,٦١٦٣١٥٦٧٢،٢٦٧٣٠,٢١٤،٤٦٠١٠،٠٠٠١٨٠٢٣٨.٠١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٤,٣٨٩،٨٩٢٤٨،٢٨٥٢٠٢٦٢.٥١٧٧.٧**٢،٥٠٥،٧١١١٠٨،٤١٧٠,١٠٤٣،١٥٠٤٣،٠٠٠٢,١٧٠٢٧٩٥١٤٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٩٨،٤١٩،٤٣٨٢،٩٥٥،٤٨٢٢,٧٤٣٠،٠٣٠٣٠،١٦٠٤,٥٣,٥٠٥١١٩٩٣٤٣٢٥,٠٢،٦٩٢،٠٢٥٦١،٨٠٢١٦٣٣٢٧.١١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٦,٣١٦٦،٥٢٨١٧٢،٣١٠٣٢٦٢٢٢.٤٦٨.٣(١)(٠,٢)٢١،٤٨٢،٨٣١٤٠٧،٧١٠٠,٣٨١٨،٩٧٨١٨،٤٥٠شركت آهن و فوالد ارفع

٧٧٦،٤٣٩٣١،١١٦٠,٠٣٣٩،٨٩٠٣٩،٣٠٠٠,٢٢٨٨٤٦٢١٠٤٧,٢٩،٤٣٩٢٣،٦٣٤٤٢٤٩٩.١١٩٤.٢فوالد خراسان

٢،٥١٧،٤٩٧١٥٨،٥٦٨٠٦٢٩٩٠,٠٠٦٣،٢٠٠٤,٢٥٨٢١١١١،٢٩٠٢٩,٨١١٠٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٤٧١٠٧.٨١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٧.٤١٩١.٩-٤٢٢٦٣١٤٠١،٠٨٢،٩٣٧٩٨-(٠,٥)٢٤١،٠٢٤٣،٠٩٩٠,٠٠١٣،١٩٣١٢،٨٥٩گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١١,٦٨،٩٤٠٥٦،٢٤٧،٥٣٠٥٩٩٢٠.٩١٨٣٨.٧(٦٤)(٤,٩)٨،٥٦٨،٥٨٦٥٠،٢١٢٠,٠٥٥،٨٦٠٥،٨٦٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

١٧٨،٦٣٨،٦٦٦٣،٣٤٢،٣٦٠٣,١٠١٨،٧١٠١٨،٨١٠٤,٤٤,٣٩٠٧٠٨١٨٧٢٦,٤١،٦٠٦،٢٣١٣٢١،٢٠٦١٦٢٣٠٩.٧١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٢٤،٣٧٨،٧٩٥١،٠٥٣،٢٣٧٠,٩٨٤٣،٢٠٠٤٣،٠٨٠٤,٧٩٧٨١٧٥٣٦٤٦٢٤,٦١٣٨،٦٧٩٢٦،٥٥٤١١٠٢٢٧.٤٧٦.٨فوالد  خوزستان

٣٥،٩٧٥،٩٧٢٥٣٢،٣٣١٠,٤٩١٤،٧٩٧١٤،٢٩٠٢,١١١٦٠٠١٦٧٢٤,٧١٢٠،٣٦٣١٠٧،١٣١٨١٩١.٦٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٣١،٨٢٣،٣٠٨٧٥٦،٣٨٧٠,٧٠٢٣،٧٧٠٢٣،٧٧٠٥,٠٤٥٠,٧٦٤٨١٧٢٣٦,٧٢،٢٩٣،٧٠٠٣٧،٠٢٤٢٥٥٢٨٣.٨١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٧,٣٢٥٠١,٥٣٦١٢١١٥٢.٧٢٤١.٤***٣٨٣٣٥٠٣٠-٦٨٤,٤٩١١٥٠,٢٢١٠.١٤٢١٩,٤٦٤٢١٨,٩٠٠٠.٩م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٧,٧٢٤،٧١٨٦١٥،٩٨٧٨٦٣١٠.٨٩٨.٥-٣٠٣-٥،٧٢٦،٠٧٥١١٧،٧٥٧٠,١١٢٠،٥٢٧٢٠،٧٣٠٣,٤هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٥٢،١٥٢،٢٣٠٢٧٣،٤٧٥٠,٢٥٥،٢٤٤٥,٢٦٧٤.٥٢١١٢٢٣٤٤٣,٠١١٨,٥٥١,١٥٤١٥,٢٧٧٣٥٩٥.٢٨٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٥٤٦،١٤٧١،٥٠٣،٤٢٧٤٢،٧٢٠٣                     

٤٠٥،٤٤٥٣٩٤،٢٤٣١١،٢٠٢٣                     

٤٠٠،٦٧٩٣٩٧،٥٧٤٣،١٠٥١                      

٢٦٢،٥٥٩٢٦٠،٥٢٤٢،٠٣٥١                      

٢،٠٤٨،٢٢٧١،٩٩١،٩٤٣٥٦،٢٨٤٢,٨                 

١٩،٧٥٤١٩،٤٧٦٢٧٩١                      

*براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
**براي دوره شش ماهه منتهي به ٩٩/٠٤/٣١
***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 ٩٩/٠٧/١٢
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عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣١

وبانك. ثباغ. اپردازنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-انرژي٣ ١٧٠-١-فوالد ٤٣٩٠+

شپلي. كرمان. بپيوندنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-ثشاهد ١٢٧-٢-فملي ٣٥٠٥+

١,٥٧٨,٩٢٩حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-وساپا ١١١-٣-فارس ٣٤٣٤+

٢١,٦٥٣,٩٥٥ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٧٩تعداد نماد با تغييرات مثبت٨,٨٢٤حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨١٣,٩٠٠تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٩٠تعداد نماد با تغييرات منفي١٠٧,٧٨١ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٩,٠١٢,٤٣٧تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٣تعداد نماد بدون تغيير٤٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩١٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٤تعداد نمادهاي متوقف٤٠رتبه 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

(٨.٨)٣٩نفت برنت(٠.٥)٢٧,٦٨٣شاخص داوجونز

S&P (١.٦٥)٦,٥٤٥مس(١.٠)٣,٣٤٨شاخص ٥٠٠

(٤.٦٨)٢,٣١٤روي(٢.٢)١١,٠٧٥شاخص تركيبي نزدك

(١.٠٨)١,٧٦٠آلومينيوم(٠.٧)٢٣,٠٣٠شاخص نيكي ژاپن

(٠.٨)١,٨٩٨اونس طال٩٤٠.٠شاخص 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)

٤٠٩٠.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٨.٨٤
(٥.٧)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٣٠٠.٠-٤٢٥Iron ore index (62% Fe)١٢٣.٤٧
٧.٧

Indian exports
(fob main India port)

٤٣٥٠.٠-٤٣٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٤.٤٤.٣

UAE imports (cfr Jebel Ali)(٠.٥)٤٦٠-٤٥٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٢٦.٨٨
(٥.٧)

Egypt imports (cfr main port)٤٣٥٠.٦-٤٢٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٤.١٢
٢.٢

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:    وبصادر. دي. خگستر



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه دکرواحد را تجربه  1.546.147عدد  افزایشدرصد  84/2 و با مثبتواحد  42.720اوراق بهادار با شاخص کل بورس .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 69.899میلیون سهم به ارزش کل  6.991

 که در این بازار واحد را تجربه کرد. بطوری 17.954عدد  افزایشدرصد  43/1با و  مثبتواحد  278 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 38.412میلیون سهم به ارزش کل  1،925 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 ارون را حداقل غرب ک ینفت یادیندر م یدشود، تول یمتعهد م ینچ ین،و چ یرانساله ا 25قرارداد  یدر پ یدگو یم یسپرا یلاو

 دهد. یشافزا یندهدو سال آ یهزار بشکه در روز ط 500

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 مدت رکت در . میزان فروش شاست محقق کرده فروش یالر یلیاردم 1،955ماهه  6درو  یالر یلیاردم 301 یوربکام در در شهر

 .است ریال بوده یلیاردم 544سال گذشته مشابه 

 

 اقتصادیاخبار 

 نیو تالش ا یرانبر ا یکاآمر یفشار حداکثر اعمال .کنیمیگفتگو م فارسیجدرباره برجام و خل امنیتی: در نشست شورایهروس 

بحث نشست  از موضوعات یرانا یبرنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در ارتباط با برنامه هسته ا یاجرا یفتضع یکشور برا

 است.  امنیتیشورا یآت

 امور مپنس را  یکمعاونش ما یکاجمهور آمر یسابتال به کرونا، رئ یپ در .را به معاونش واگذار کرد یاراتشاز اخت یبخش ترامپ

 کرد. یمحل یبر نشست با مقام ها یاستر

 یالتتنفس با مشک یبرا جمهوریساست. رئ یجد یتوضع یک این .کرده است یداپ یمشکل تنفس جمهوریسمشاور ترامپ: رئ 

 بدتر از حال وجود دارد. حال او یجد ینگران جمهوریسرئ یطدرباره شرا یدکارکنان کاخ سف ینب در .کندیدست و پنجه نرم م

 اول است. یترامپ، بانو یامالن

 تا  یهت ژانوو صادرا ید،هزار تن رس 201درصد سقوط نسبت به مدت مشابه سال قبل، به  70در ماه اوت با  ینصادرات اوره چ

 تن رساند. یلیونم 2.1به  یدرصد 22اوت را با کاهش 

 یوفورتسک (FMGبه علت پ )یرو خود بر یفاتتخف ین،چ ییهفته طال یالتسنگ آهن بعد از تعط یتقاضا یشافزا ینیب یش 

 را کاهش داد. ینمحصوالت فا

 یصددر5/15و رشد  یپول یهپا یدرصد 4/5از رشد  یحاک یاداره آمار اقتصاد یهاول هایگزارش :یکل بانک مرکز رئیس 

  است. 98سال  یانماهه اول امسال نسبت به پاشش یاندر پا ینگینقد
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 جارت ت یتکل گمرک، وضع یسرئ یشده از سواعالم یشد. مطابق آمارها یمترس 99سال  اول یمهدر ن یتجارت خارج یرتصو

است.  یافته یشادالر افز یلیونم 400از  یشماه سال ب یندر ا یرنفتیکرده و صادرات غ یدانسبت به مرداد بهبود پ یوردر شهر

رقم تجارت  دهدیماهه نشان ممجموع آمار شش ی. بررسکندیصدق م یزواردات ن یبرا یدوره زمان یندر ا یشیروند افزا ینا

 یمنف یزن یورماهانه در شهر یاست. تراز تجار یهمچنان منف یاگرچه تراز تجار یده؛دالر رس یلیاردم 30 از یشبه ب یخارج

 دالر ثبت شده است. یلیونم 417

 و مراقبت کند یانتخرد ص هاییهدارد از سرما یفهاما وظ کندیدر بورس دخالت نم دولت :جمهوریسئدفتر ر یسرئ.  

 ر د ینینقش آفر یبرا ،پس از پنج دهه انتظار سهامداران خرد :یمجلس در نشست خبر یسئر یبنا یزاده هاشم قاضی

 ینا یبصوتدر صورت  .در دستور کار پارلمان قرار گرفت یقیمجمع سهامداران حق یلطرح تشک یه،کالن بازار سرما یماتتصم

ت بازار تواند تخلفا یم یقیمجمع سهامداران حق. بورس خواهند داشت یعال یدر شورا یندهدو نما یقیطرح سهامداران حق

  .یدرش نماصالح گزا یذ یرا رصد و به نهادها یهسرما

 یلگهر و چادرملو تشکدر دو شرکت گل یصندوق بازارگردانوگو با مهر: در گفت یمیدروا عاملیاته یسرئ پوریبغر خداداد 

  .شودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 12/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23.715 23.599 نرخ دالر نیما
 

 33.400 33.300 نرخ سنا

 

 5.200.000 ربع سکه

 28.450 28.350 نرخ دالر سنا

     

 8.100.000 نیم سکه

 29.670 29.570 نرخ بازار آزاد

 

1.1714 EUR/USD:  

 

 14.270.000 تمام امامی

 28.450 28.350 صرافی ملی

     

 13.750.000 بهار آزادی

 

 

 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      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

12/07/99  
دالر 1898  

12/07/99  
دالر 19.39  

12/07/99  
ریال 800.296  

12/07/99  
ریال 000500.137.  


