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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٣,١٠٠٢8٤١٩١.٤٩٢.٠(١,١٢٩)(٤,٩)٣٠،٦٠٣،٩٦٠٤٩١،٧٢٧٠,٤٢١٦،٠٧٠١٦،٠٢٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٦,١٢٩،8٠٠٣٦،١٣٤٢٠٥٢١٥.٤8٠.٢(١,٩٦٢)(٤,٤)٢٣،٦٠٧،٤٠١٥١٥،٩٢٦٠,٤٥٢١،8٥٠٢٢،8٣٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢8٧١٧,٤٢٣٣،٥٠٥١٧١،٠٦٤٤٢١8٧.٧١٠٠.١(١,٣٦١)(٤,٥)٢٠،٣٩٦،٧٠٥٤٠٢،٧٥٣٠,٣٥١٩،٧٥٠٢٠،٦8٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٥,٠٤،٤٤٦١٣٧٩٢١٩8.١٢٤٣.٥*١8٦٠٥٦8(8)(٠,٥)٤٩٥،١٥٧٢٢،٥٣٢٠,٠٢٤٦،٤٤٦٤٥،٠٢٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢8,٧١،٠٤٠٩،٩٢٧١٧٧٢٢١.8١٩٢.٥(٤٤)(١,٣)١،٠٩٧،٢٣٣٤٩،٢٣٩٠,٠٤٤٤،٩٢٠٤٤،٧٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٣,٦8٠،٠٠٠٢8،٢٢8٢١٢٥8.٣١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(٣٣٢)(١,٠)١،٣٠٦،٠٥٤٥٥،٠٥٧٠,٠٥٤٢،٦٥٠٤٣،٠٠٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٣,٥٢٦١،٠٠٤٣٧٣،٧٣٠١٥٥٣٠١.٤١٤٢.٦(٢,٩٦8)(٣,8)١٠٠،٤٣٥،٠٢٢٢،8٣٣،٢٩٦٢,٤٥٢8،٢١٠٢٧،٩٩٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٤,8١١،٤٣٢٣،٤8٧،٠٥8٣١٩١٩٣.٢٦8.٣(١٤)(٤,8)٦،8٧٦،٠٠٧١١8،٣٣٣٠,١٠١٧،٢١٠١٧،١٧٩شركت آهن و فوالد ارفع

8٤٦٢١٠٤٥,٧٣،٦٧٠٩٠٠٤٢٠٩٤.٤١٩٤.٢(١٢٢)(١,٠)٥٤٠،٣٣٧٢٠،١٣٠٠,٠٢٣8،٦8٠٣٧،٢٥٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٧,٣٧٠٢٥٦,٠٠٧٩٣٢٦,٠٠١٤٥٩٠.٦١٩٩.٤(٥٩)(٤,٣)٣،٦٥٣،٩٢٠٢١٠،٦٢٩٠٥٧٦٤٠,٠٠٥8،٤٠٠فوالد اميركبيركاشان

٩.٣١٩١.٩-٤٢٢٦٣٠8٠٩٦٠،٦٥8١٠٣-(٢,٠)٦٠٤،٧٦٥٧،٥٧٣٠,٠١١٢،٩١٧١٢،٥٢٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٠,٥8٤،٣٢٣٦٤،٧٠٢،8٢٠٥٩٦٩.٣١8٣8.٧(٥٧)(٤,٩)8،١١8،٦٣٠٤٣،٠٢٩٠,٠٤٥،٣٠٠٥،٣٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠8١8٧٢٥,٢٦٦٣،٤٦٤٤٩٦،٠٢8١٥٢٢٩١.٣١١٩.٩(١,٩٢٩)(١,٩)٢١٣،١٤٧،٢١٥٣،8٠٧،٧8٢٣,٢٩١٧،8٦٠١٧،٧٠٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٢,٧١٧٢،8٧8٤٣٠،8٣١١٠١٢٠١.٩٧٦.8(٩٢٩)(٤,٤)١٩،٥٠١،8٤8٧٧٦،١٧٢٠,٦٧٣٩،8٠٠٣٩،٥٧٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٥١٢،٠٠٠١٤،88٤8١٦٦.8٥٩.٢(٢١)(٤,٤)١٦،٣٧٠،٧٩١٢٢١،٤٢٤٠,١٩١٣،٥٢٦١٣،٥٠٠فوالد هرمزگان جنوب

٦٤8١٧٢٣٣,٥٤١،٦١8٣٩،٩٣١٢٤٩٢٥٠.٦١٢٥.٠(٤٠٣)(٤,٥)٣٩،8٣٢،٥٠88٦٤،٠٠٦٠,٧٥٢١،٦٩٠٢١،٦٧٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٣,٩٢٠٠,٦٥٠١8٠,٣٤8١٢8١٣٧.8٢٤١.٤***٣8٣٣٥٠٣٠-(٣.٠)٥١٣,٧٣٧١٠٦,٠٩٥٠.٠٩٢٠٦,٥١٧٢٠٦,٥١٥م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦8,٩٤٥،١٣٩٩،٣٢٦8٥٣١٦.٥٩8.٥-٣٠٣-٥،٧٣8،٥٧٤١١٩،٩١١٠,١٠٢٠،8٩١٢١،٠٥١٠,٥هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١8٤،١١٦،٠٠٦١،٠١8،٦8٥٠,88٥،٥٣٣٥,٥٧٩١.٣٦١٢٢٣٤٤٥,٤٤٧٩,٧١٩٧٥٢,٥٣٧٣٣١٠٥.٩8٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٤٩٠،١٥٥١،٥٢٢،٩8١٣٢،8٢--٢٦                    

٣٩٠،٧٣٤٣٩٩،٣٤٢8،٢--٦٠٧                    

٣٩٦،٧٦8٣٩8،٠--٧٠٥١،٩٣٧                    

٠--٢٥٩،٩٧٦٢٦١،٢٤٥١،٢٦٩                    

١،٩8٩،٧٧٠٢،٠٢٥،٦٢٢٣٥،8١--٥١,8                 

١٧،٦٤٧١٧،8٣٤١8١--٦                    

٥- شاخص شناور آزاد

*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 ٩٩/٠٧/١٤

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير



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

فاسمين. سمگا. كامانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٥١٤٦-١-خودرو ٧١٦+

كشرق. قنيشا. جم پيلننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٢٩٦8-٢-وپارس ٦١٩+

١,٦٠٦,١٦٣حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ٢١٧١-٣-وتجارت ٥٩٠+

٢١,٩٠٥,٧٦٩ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣٢٣تعداد نماد با تغييرات مثبت١١,٠٩٢حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

8٢٦,٠٦٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٩٠تعداد نماد با تغييرات منفي١١٥,٧٢٤ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٩,١٩٦,٤88تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥8تعداد نماد بدون تغيير٤٠رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

8٧١تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٣٩تعداد نمادهاي متوقف٣٧رتبه 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

٤١٣.٩نفت برنت٢8,٠٥٣١.٣شاخص داوجونز

S&P (٠.٣٢)٦,٥٢٤مس٣,٣٩٢١.٣شاخص ٥٠٠

٢,٣٣٢٠.٧٩روي١١,٢٧٠١.8شاخص تركيبي نزدك

١,٧8٠١.١٢آلومينيوم٢٣,٣١٢١.٢شاخص نيكي ژاپن

١,٩٠٠٠.٦اونس طال(٠.٣)٩٤شاخص 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)

١٤٣.٥٢
٣.٤

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

١٣٤.٤٥.٠

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

١٢8.٠٥
١.٧

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

١٢٤.٣٦
١.٤

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:    پترول. شپنا. خودرو



حجم معامله (تن)تقاضا (تن) قيمت پايه عرضهعرضه (تن) باالترين ارزش معامله (هزارريال) قيمت پاياني ميانگين موزونتوليد كنندهنام كاال

B ١2٣,٠٠52,2٩2,8١٣,2٠٠١2٣,٠٠5١8,6٤٠١2٣,٠٠5١8,6٤٠١8,6٤٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
C ١٣٣,6628٩,55٣,5٤٠١٣٣,66267٠١٣٣,66267٠67٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
B ١5١,٩٠٩85,٠6٩,٠٤٠١5١,٩٠٩56٠١5١,٩٠٩56٠56٠فوالد مباركه اصفهانورق سرد

G ١7٣,١٣877,٩١2,١٠٠١7٣,١٣8١,١٠٠١7٣,١٣8٤5٠٤5٠صنايع فوالد شهريار تبريزورق گالوانيزه
٤7٩,268٤7,٩26,8٠٠٤7٩,268١٠٠٤7٩,268١٠٠١٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)بيلت 7-6٠6٣

١,5٩٠,٤6٩٣١,8٠٩,٣8٠١,5٩٠,٤6٩٩٠٠١,5٩٠,٤6٩2٠2٠گيل راد شمالمس مفتول
٣١,575٣١,575,٠٠٠٣١,575١,5٠٠٣١,575١,٠٠٠١,٠٠٠كك سازي زرندكك متالورژي 25-8٠

56٠,٣٩٣22,٤١5,72٠56٠,٣٩٣2٠٠56٠,٣٩٣٤٠٤٠ذوب روي بافقشمش روي ٩٩,٩7
٤2٤,٠88١6,٩6٣,52٠٤2٤,٠88١٠٠٤2٤,٠88٤٠٤٠ملي سرب و روي ايرانشمش سرب ٩٩,٩8

٣١,575١5,787,5٠٠٣١,5755٠٠٣١,5755٠٠5٠٠كك سازي زرندكك متالورژي 25-8٠
G ١7٣,١٣88,656,٩٠٠١7٣,١٣85٠١7٣,١٣85٠5٠صنايع فوالد شهريار تبريزورق گالوانيزه

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/١٤



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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حقوقي ها
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٧٥%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٢%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧8%

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  1.490.155عدد  کاهشدرصد  16/2 و با منفیواحد  32.826شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 75.815میلیون سهم به ارزش کل  9.093

 در این بازار  واحد را تجربه کرد. بطوریکه 17.647عدد  کاهشدرصد  04/1با و  منفیواحد  186 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 39.909میلیون سهم به ارزش کل  1،999 نیز
 
 

 هاشایعات و شنیده

  ان کرد که امروز اذع ترامپ پزشکولی شود یمرخص م یمارستانفردا از ب یکاجمهور آمر یسرئ یابدادامه  یروند بهبوداگر

 .ساز استفاده کرده است یژنخون خود مواجه شده و از دستگاه اکس یژنآمدن اکس یینترامپ دو بار با مشکل پا

 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  ی در شهریور نهایی شدن اسناد حواله های فروش صادراتفاسمین گزارش فعالیت یک ماهه خود در شهریور ماه را با توجه به

 اصالح نتره روی خام طبق قرارداد،مبلغ فروش شمش صادراتی و همچنین نهایی شدن مبلغ فروش کنساو تغییر  1399ماه 

مچنین با سید. همیلیارد ریال ر 2،693و به  یافتمیلیارد ریال رشد  597فروش شهریور ماه  با اجرای اصالحات مذکور،نمود. 

این قلم  . در مدت مشابه سال گذشتهخواهد بودمیلیارد ریال  6،534احتساب این تعدیل جمع فروش شش ماهه شرکت برابر 

 میلیارد ریال بوده است. 3،462برابر با 

 

 اخبار اقتصادی

 ساله  25رداد بسته شدن قراکنم که خواهان یرا دنبالش بودم و هستم و افتخار هم م ینو چ یرانساله ا 25: قرارداد یفظر

در  FATFدر خصوص  .یدآ یدر جهان به حساب م یقدرت اول اقتصاد یندهام که ظرف چند سال آشده یبا کشور یاقتصاد

 یفشر تکلت یعهم هرچه سر FATFمانده در  یباق یونبه دو کنوانس یوستنکه پ یدوارمسربلند هستم. ام یرانبرابر مردم ا

که  ییرف هاط یرو سا ینساله با چ 25کردن قرارداد  ییبتواند وقت با اجرا یمیسخت تحر یطشرا ینمعلوم شود تا کشور در ا

 .یمرا بردار یبزرگتر یبا ما کار کنند، گام ها FATFموظفند در چارچوب 

 یدهرس هایندهنفر از نما 44مجلس به امضا  یعصنا یونبورس: طرح ورود خودرو به بورس کاال در کمس یمطالعات اقتصاد یرمد 

ون به قان یلطرح تبد ینا اگر .رودیبه صحن مجلس م یب،است که در صورت تصو یعصنا یوندر کمس یو در مرحله بررس

دستگاه  500از  یشماه ب 12که در  یواردات یهزار دستگاه و خودروها 5از  یشب یراژداخل با ت یدتول یشود همه خودروها

 یداریرمدل خ یکفقط  یندر سال از هر ماش تواندینامه دارند م یکه گواه یافراد همه .شودیوارد شده است را شامل م

 وجود نداشته باشد. یقیحق یدارخودرو، خر یدارند که برا یداجازه خر یهم در صورت یکنند و اشخاص حقوق
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 ل مطالبات بات گفت: وصوبانک صادرات در بخش وصول مطال یهابا اشاره به برنامه بانک صادرات، یمعاون مال ی،احمد فاضل

ر د یریچشمگ یشامر افزا یندر حال انجام است که ا یتبا جد یراندر بانک صادرات ا یالیو ر یمعوق از بدهکاران کالن ارز

 .یافتتداوم خواهد  یشتریروند با سرعت ب ینجاد کرده و ایبانک و منافع سهامداران ا یرمشاعغ یدرآمدها

 یشه افزابخودرو نسبت  یمتق یشد. هرچند روند کاهش ینزول یزخودرو ن یمتگذشته، ق یهاروز یهمزمان با افت نرخ ارز ط 

در بازار  تییمکه نوسانات ق دهدیگذشته نشان م یکسال یمتیق یحال بررس ینندارد با ا یتناسب یش،پ ماهیکآن در  سابقهیب

 است. یاقتصاد -یاسیکالن س یدادهایرو یانرخ ارز همچون  یخارج از خودروساز یو مسائل وعاتتابع موض یشترخودرو ب

 

 

 

 14/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23.260 23.690 نرخ دالر نیما
 

 33.050 32.950 نرخ سنا

 

 5.100.000 ربع سکه

 28.200 28.100 نرخ دالر سنا

     

 7.900.000 نیم سکه

 29.370 29.270 نرخ بازار آزاد

 

1.1757 EUR/USD:  

 

 14.251.000 تمام امامی

 28.200 28.100 صرافی ملی

     

 13.380.000 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 

SMA(20): 276،155
( %5.97 )

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

SMA(20): 123،980،500
( %7.34 )

14/07/99  
دالر 1900  

14/07/99  
دالر 40.73  

SMA(20): 99.41  
%1.3  

14/07/99  
ریال 700.293  

14/07/99  
ریال 000800.133.  

SMA(20): 1926 
%361.  


