
ارزش معامالتحجم معامالت
درصد از كل

 ارزش معامالت
       قيمت  پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص
EPS   98

EPS سه ماهه اول 

99
P/Eتقاضا
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٦٩٦٦٣٢٣,٠7٠٠٥،٢١٣٢7٦١٩١.٤٩٢.٠(١١7)(٠,٥)١٤،٩٨٩،٨٢٢٢٣٩،٦٨٤٠,٢٩١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات ****

١٩،77٣،٢٣٢٤٣٤،٠٩7٠,٥٢٢١،٩٥٠٢٢،٦٠٠٠,٥١٩7١٣٦١٣٣١١٦,١٢٦،7٢٦٣٣،٨٩٦٢٠٨٢١٥.٤٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

١٥،7١٢،٣٠٩٣١٣،١٩٠٠,٣٨١٩،٩٣٠٢٠،٢٩٠٠,٩٢٦٥١١٣7٢٨7١7,٥١7،١7٦٣٤،٤7٥٤٠١٨7.7١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٥,٠٣٤٨٤،7٩٨٩٣١٩٨.١٢٤٣.٥*٩١،7٩٩٤،٣٦٢٠,٠١٤٦،٤٨٤٤7،٩٠٠٠,١١١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٥٦٤،١٣٢٢٥،7٦٣٠,٠٣٤٥،٢٨٠٤٥،77٠٠,٨٢٨١٥٦7٢،٢٦7٢٨,٩٦،٩٥٨7،٣١٤١7٣٢٢١.٨١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٣,٩٥٠،٠7٢١٠٣،٩٩٢٢٠٢٥٨.٣١77.7**٢،٦٩٨،٠١٠١١٥،7٥٤٠,١٤٤٢،٨٩٠٤٢،٩٠٠٠,٦١٩١7٩٥١٤٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١٠٣،٥٤٨،١٠٦٢،٩٢7،٢٥٣٣,٥٣٢٨،٢7٠٢٨،77٠٠,٢١٦١١١٩٩٣٤٣٢٣,٦٣٨٦،٥٣٥٣7٠،٩7٠١٤٩٣٠١.٤١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

٢،٠7٥،٣٦٥٣7،١٠٩٠,٠٤١7،٥٠٠١7،٩٢١١,7٥١١٦٥٣7٢١٥,٠١١،٣٠٥٥،٠٠٠٢٨٤١٩٣.٢٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٤٥,٤١٣،٢٠7٥٦٢٣٨7٩٤.٤١٩٤.٢(7٩)(٠,7)١٠،١٤٤،٣١٢٣٨٩،٨٥٦٠,٤7٣٨،٤٣٠٣٩،7٩٠فوالد خراسان

١،٨7٥،٢٥٥١٠٨،٩7٢٠٥٨١١٠,٠٠٥٩،7٨٠٠,٨١١٢١١١١،٢٩٠٢7,٥١٠٠٨٢٦,٠٠١٢٥٢٦٥,٠٠١٤١٩٠.٦١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٩.٣١٩١.٩-٤٢٢٦٣٠٨٠٩٦٠،٦٥٨١٥7--١٢،٩١7١٢،٥٢٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٠,٣١٥،٦77،١٦٥٤٨،7٢١٥٩٥٩.٣١٨٣٨.7(١٩)(١,7)٨٤،٦٦١،٦٤٣٤٤١،٢٩٣٠,٥٣٥،٢١٠٥،٥٦٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٢٢٢،٤٠٤،٦٩٥٣،٩7٢،7٠٤٤,7٩١7،٨٦٠١٨،٢٤٠٠,٠٠7٠٨١٨7٢٥,٢7٨٩،٦٨77٩٩،٩٥7١٤٨٢٩١.٣١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

١7،77٤،٦٤٦7٠٩،7٣١٠,٨٦٣٩،٩٣٠٤١،٢٠٠٠,٣٦٦١7٥٣٦٤٦٢٢,٨٥٤،٤٨٨٢7،٣٤٥١٠٤٢٠١.٩7٦.٨فوالد  خوزستان

٥،٥٥٦،١٨٣7٨،٨٥١٠,١٠١٣،٩7٣١٤،٢٠٢٣,٣١7٦٠٠١٦7٢٣,٣٦،٠٣7،7٠٢٤٤٣٨١٦٦.٨٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٤٣،٥٠٦،٢٥٥٩7٥،١٣٤١,١٨٢٢،٤١٠٢٢،77٠٣,٣٢٨7٦٤٨١7٢٣٤,٦٢٠،٣٥٤،٩٥٤١٠،٤٦٦٢٤7٢٥٠.٦١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٣,٩٢٠٠,٦٥٠١٨٠,٣٤٨١7١١٣7.٨٢٤١.٤***٣٨٣٣٥٠٣٠--٢٠٦,٥١7٢٠٦,٥١٥م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٩,٣٢،٨١٣١،١٤7٨٤٣١٦.٥٩٨.٥-٣٠٣-٩١٠،٩٤٠١٩،٦٣٨٠,٠٢٢٠،٩٩٢٢١،٤٥٠٠,٥هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٢٣،٨٦٠،٤٦٣١٣٨،٥٦٩٠,١7٥،٨٠7٥,٨٠٩٥.٠٢٥١٢٢٣٤٤7,٦١٩٦,١٠٠,77٣٨,٠٠٠٣٢١٠٥.٩٨٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٥١٤،٦٩٩١،٤٩٠،١7٤٢٤،٥٢٥٢                     

٣٩7،١7٠٣٩٠،7٣٩٦،٤٣١٢                     

٤٠٢،١٢٠٣٩٦،7٦٦٥،٣٥٤١                      

٢٦٣،٤٨٣٢٥٩،٩7٥٣،٥٠٨١                      

٢،٠٢٨،٣٣٩١،٩٨٩،7٦٥٣٨،٥7٤١,٩                  

١7،٨٨٥١7،٦٤٨٢٣٨١                      

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير

**** نماد ومعادن در نيمه بازار به دليل افشاي اطالعات با اهميت متوقف گرديد.

٥- شاخص شناور آزاد

عدم معامله در روز جاري به دليل نقص سيستم فرابورس

عدم معامله در روز جاري به دليل نقص سيستم فرابورس

*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 ٩٩/٠٧/١٥

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)



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

بورس. وسيالم. خاهننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-ونيرو 7٩٩-١-فارس ٣7٣١+

ونيرو. غپاك. ثشاهدنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-انرژي٣ ٢٨7-٢-وبملت ١٣7٣+

١,٦١٢,7٠٣حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-پترول ٢٥٩-٣-بورس ١١٥٣+

٢١,٩٨٩,٠7١ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤7٥تعداد نماد با تغييرات مثبت٦,٥٣٥حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٢٥,7٠٠تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٠7تعداد نماد با تغييرات منفي٨٢,٩7١ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٩,٢٥٠,٣٩٠تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢٦تعداد نماد بدون تغيير٥٥رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

7٠٨تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٠تعداد نمادهاي متوقف٥٦رتبه 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

٤٢١.7نفت برنت٢٨,١٤٩١.7شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٤7٠.٣٥مس٣,٤٠٩١.٨شاخص ٥٠٠

٢,٣٥٠٠.7٥روي١١,٣٣٣٢.٣شاخص تركيبي نزدك

١,7٨٤٠.٢٢آلومينيوم٢٣,٤٣٤٠.٥شاخص نيكي ژاپن

١,٩١٤٠.١اونس 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)

٤٠٨٠.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٤٣.٥٢
٣.٤

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٣٠٠.٠-٤٢٥Iron ore index (62% Fe)١٢٣.٤7
٦.٣

Indian exports
(fob main India port)

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

١٣٤.٤٤.٦

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

١٢٩.٠٥
١.7

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

١٢٤.٣٢
٢.١

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. فوالد. شبندر



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

٩6,٩٠٩١,٩٣8,١7٩,5٠٠٩7,6٠٩2٠,٠٠٠٩١,٣262٩,5٠٠2٠,٠٠٠فوالد خوزستانمس كاتد
١١6,٣٣2١,5١2,٣١6,٠٠٠١١6,٣٣22٠,٠٠٠١١6,٣٣2١٣,٠٠٠١٣,٠٠٠فوالد هرمزگان جنوبشمش بلوم 
C ١١6,٣٣2١,5١2,٣١6,٠٠٠١١6,٣٣2٤٠,٠٠٠١١6,٣٣2١٣,٠٠٠١٣,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

٩8,5٤8١,28١,١2٣,8٠٠١٠٤,١٩٩١٣,٠٠٠٩١,٣26١٤,٤٠٠١٣,٠٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم 
٩٤,27٩٩٤2,788,6٠٠٩٤,78٩١٠,٠٠٠٩١,٣26١١,٤٠٠١٠,٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيشكنسانتره فلزات گرانبها

٩٣,٩٩٤٩٣٩,٩٣7,6٠٠٩٤,5٩٩١٠,٠٠٠٩١,٣26١١,2٠٠١٠,٠٠٠آهن و فوالد ارفعمس مفتول
٩٣,١7٣875,82٤,6٠٠٩5,٩2٩٩,٤٠٠٩١,٣26١٠,٤٠٠٩,٤٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوسبد شمش بلوم

٩٣,2٤٠7٠8,62١,8٠٠٩٣,8887,6٠٠٩١,٣268,٤٠٠7,6٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادشمش بلوم 
١١6,٣٣2٤65,٣28,٠٠٠١١6,٣٣2٤,٠٠٠١١6,٣٣2٤,٠٠٠٤,٠٠٠فوالد خوزستانكنسانتره فلزات گرانبها

٩١,6٣6٣2٩,88٩,٤٠٠٩2,١2٣٣,6٠٠٩١,٣266,٠٠٠٣,6٠٠مجتمع فوالد خراسانمفتول آلومينيوم5.٩
٩١,8٠6275,٤١8,6٠٠٩2,٠26٣,٠٠٠٩١,٣26٣,2٠٠٣,٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش روي ٩٩.٩7

٣٩,5٩٠,726١١8,772,١78٣٩,5٩٠,726٣٣٩,5٩٠,725٩٣شركت ملي صنايع مس ايرانشمش بلوم 
C ٣8,62١,6٩5١١5,865,٠85٣8,62١,6٩5٣٣8,62٠,6٩٤١2٣شركت ملي صنايع مس ايرانتختال

٩٤,١٣٩١١2,٩66,8٠٠٩٤,8٠٩١,2٠٠٩١,٣26١,8٠٠١,2٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
٣6,7١٤,٩٤2١١٠,١٤٤,826٣6,7١٤,٩٤2٣٣6,7٠٤,٩٤2١2٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها

٣5,٩٠2,7٤8١٠7,7٠8,2٤٤٣5,٩٠2,7٤8٣٣5,٩٠2,٤٤7١2٣شركت ملي صنايع مس ايرانسبد شمش بلوم
٩5,٠55٩5,٠55,٠٠٠٩5,7١٩١,٠٠٠٩١,٣26١,٤٠٠١,٠٠٠توليد فوالد تارا شمش يزدشمش بلوم 

٩2,٤7٩٩2,٤7٩,٠٠٠٩2,78٩١,٠٠٠٩١,٣26١,2٠٠١,٠٠٠گسترش خدمات آتيه انديشان سبد شمش بلوم
٩١,٣26٩١,٣26,٠٠٠٩١,٣26١,٠٠٠٩١,٣26١,٠٠٠١,٠٠٠ذوب آهن اصفهانشمش بلوم 
56٠,٣٩٣8٩,662,88٠56٠,٣٩٣١6٠56٠,٣٩٣١6٠١6٠ذوب روي بافقشمش بلوم 
١,5٤٣,٣٤577,١67,25٠١,5٤٣,٣٤55٠١,5٤٣,٣٤55٠5٠فرآوري مس درخشان تخت گنبدشمش بلوم 
٩2,٣567٣,88٤,8٠٠٩٣,١٠٠8٠٠٩١,٣26١,٠٠٠8٠٠ذوب و نورد زرفامشمش بلوم 
٩١,62٤7٣,2٩8,8٠٠٩2,٣٠٩8٠٠٩١,٣26١,٠٠٠8٠٠ايده آل شمش كويرشمش بلوم 

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ١٥/٩٩/٠7



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي
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ه
ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

١7%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٨٣%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٣%

درصد فروش 
حقيقي ها

77%

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 دکرواحد را تجربه  1.514.699عدد  افزایشدرصد  65/1 و با مثبتواحد  24.525شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 79.561میلیون سهم به ارزش کل  6.350

 که در این بازار واحد را تجربه کرد. بطوری 17.885عدد  افزایشدرصد  35/1با و  مثبتواحد  238 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 3.408میلیون سهم به ارزش کل  185 نیز
 
 

 هاشایعات و شنیده

 رسدیوش مگ هب یگروه بانک یبرا یتومان 18،000ارز  یرنرخ تسع یشبر افزا یمبن یعاتیشا. 

 

   های کدالمروری بر اطالعیه 

  از مبلغ  هیسرما افزایش یشنهادبه منظور پ یرهمدیئته یهیگزارش توج درصدی می دهد: وامید 233  یهسرما یشافزاوامید

و  د انباشتهسو ،یاز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد یالرمیلیارد  100،000به مبلغ  یالرمیلیارد  30،000

های سرمایه تشرک یهمشارکت در افزایش سرماو گذاری های انجام شده جبران مخارج بابت سرمایهه منظور اندوخته ها ب یرسا

 نمود.ارسال  یجهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون را جدید پذیر و انجام سرمایه گذاری

  آهن  یعناص شرکتبه دلیل انتشار اطالعات با اهمیت در مورد واگذاری سهام دو شرکت زیرمجموعه خود، متوقف شد: ومعادن

-یهرکت سرماش یپرتفو یبورس یرغ یهاشرق فوالد خراسان از شرکت یمواد معدن یدو تول یهفوالد سرمد ابرکوه و شرکت ته و

 1399سال  هیرمات 31منتشر شده در سامانه کدال در  یقبل یکه با توجه به اطالع رسان بودهتوسعه معادن و فلزات  یگذار

انتقال  ل واست و لذا نق یدهبه اتمام رس یدادگستر یسهام آنان توسط کانون کارشناسان رسم یبیاو ارز یمراحل کارشناس

ه معادن و توسع ی)شرکت تجل یمجموعه فرعیربه شرکت ز ،سهام یناست. ضمناً انتقال ا یدهبه شرح فوق کامل گرد یزآنان ن

 ده است.سود شناسایی نمو یالر یلیاردم 8،238ومعادن از محل این واگذاری باشد. یصنعت خودرو سابق( م یتجل-فلزات

 

 

 اخبار اقتصادی

 8/57عدد   بود به 3/56آن عدد  یماه سپتامبر که انتظارات برا یابیدر ارز یس،انگل یدخر یرانمد یدیتول یرشاخص بخش غ 

 . یدرس

 «شودیم یمهر بشکه تنظ یدالر برا 50نفت حدود  یمتبا ق یاعالم کرد که بودجه عربستان سعود« گلدمن ساکس. 

 یالارزش ر یا یتصادرات نفجواب داده است.  یرانا یهعل یکارزار فشار حداکثر" یدگو یم یراندر امور ا یکادولت آمر یندهنما 

زم برخوردار ال یتاز درا یدناگر دولت جو با یا-شود  یروزپ جمهوریساگر رئ کنمیفکر م که سقوط کرده است. یدرا نگاه کن

 ،حمل کنندت یگرسال د 4 یرا برا یوضع ینچن یستندقادر ن دانندیچون م هایرانیکه ا یماقرار گرفته یما در مقطع -باشد

 "آماده ورود به مذاکره با ما خواهند بود.
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 ییاجرا یو برا یمهست یمانس یمتق یامروز اظهار داشت: به دنبال آزاد ساز یمان،صنعت س یانکارفرما یانجمن صنف یردب 

 یمانان صنعت سافزود: صاحب یخانعبدالرضا ش  .ایمیدهنرس یجهانجام شد اما هنوز به نت یمذاکرات یزشدن آن با وزارت صمت ن

 .محصول در بورس کاال هستند ینموافق و آماده عرضه ا

 کارت  یکتروندر شبکه پرداخت الک یالر یلیاردهزار م 4،875تراکنش با ارزش  یلیونم 2،922بالغ بر  1399ماه  یوردر شهر

تعداد  ینداشت است. همچن یالیدر ارزش ر یدرصد 23/2در تعداد و  یدرصد82/0پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشد 

صد در 59/94و  0.3/27 یبماه سال گذشته به ترت یورنسبت به شهر 1399ماه  یورشاپرک در شهر یاو ارزش تراکنش ه

به  ماه نسبت وری( در شهریو کارتخوان فروشگاه یلیموبا ینترنتی،ا یرش)ابزار پذ یرشپذ یابزارها تعدادداشته است.  یشافزا

 داشته است.  یدرصد 88/0مرداد ماه رشد 

 ساتا و  به کد یازبدون ن یقانون امور گمرک 42خودرو بر اساس ماده  یدکیقطعات  یورو یلیونم 200گمرک گفت:  یسخنگو

 یهاقطعات خودرو شرکت یصترخ یافزود: نامه سرپرست وقت وزارت صمت برا لطیفی .شوندیم یصبر اساس حکم ترخ

 کشور ارجاع داده شد. ییگمرکات اجرا یبه تمام یرانکل گمرک ا یسخودرو، بر اساس دستور رئ یرانو ا یپاسا

 الح بر اص یپول و اعتبار مبن یمصوبه شورا ی،ها و موسسات اعتباربانک یخطاب به تمام یادر بخشنامه یبانک مرکز

ه پس از ک یالتیتسه یمصوبه برا ینرا ابالغ کرد. براساس ا یمطالبات موسسات اعتبار یرهدستورالعمل نحوه محاسبه ذخ

 قادر به ،خود خارج از اراده یلبنا به دال یها، موسسه اعتبارپرداخت اصل و سود آن یداز سررس یشترب یاسال  5شدن  یرسپ

 .گیردیار ممحاسبه قر یمبنا یقپس از کسر کردن ارزش وثا یالتماخوذه نباشد، مانده کل تسه یقوصول مطالبات از محل وثا

 یمهب یهاشرکت یگذاریهسقف سرما یدرصد یستب یشبر افزا یمبن یمهب یعال یاز صدور مجوز شورا یمرکز یمهکل ب یسئر 

ت: بر داد و گفسه جانبه بند ک بودجه خ یتهدر کم یا یمهنرخ اوراق بهادار ب ییناز موافقت تع ینو همچن یهدر بازار سرما

 یرنامه هارا همچنان در راس ب یلکشور است و کمک به چرخه خدمات ما یمهاز اهداف صنعت ب یهبه بازار سرما یرونق بخش

 کرد. یمخود دنبال خواه

 انجام  که نسبت به یکنندگان ادرصگفت:  با اصحاب رسانه یدولت ظهر امروز) دوشنبه( در نشست خبر یسخنگو یعیرب یعل

 اده خواهد شد.داز آنها عودت  یافتیبر ارزش افزوده در یاتهفته مال 2حداکثر تا  یندخود به موقع اقدام نما یتعهدات ارز

 ه که در بود یدیامروز سامانه، مورد و مشکل جد یبورس تهران: نقص فن یفناور یریتشرکت مد یرعاملاهلل دهقان مد روح

 ل برطرف شد؛مشک یناز ا یبه فشار تقاضا نداشت. امروز بخش یاختالل سامانه معامالت فرابورس ارتباط گذشته وجود نداشت.

ت بازار است که معامال یدمشکل فردا هم ادامه داشته باشد. بع یناز مشکل هنوز رفع نشده است. ممکن است ا یاما بخش

 شود. یمبخش تقس 2دوباره به 
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 15/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - 24.366 نرخ دالر نیما
 

 33.850 33.750 نرخ سنا

 

 5.200.000 ربع سکه

 29.200 29.100 نرخ دالر سنا

     

 8.150.000 نیم سکه

 29.680 29.580 نرخ بازار آزاد

 

1.1794 EUR/USD:  

 

 14.561.000 تمام امامی

 29.200 29.100 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 

SMA(20): 278،695
( %5.11 )

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

SMA(20): 125،381،000
( %6.29 )

15/07/99  
دالر 1914  

15/07/99  
دالر 21.42  

SMA(20): 81.41  
%64.2  

15/07/99  
ریال 800.296  

15/07/99  
ریال 000500.137.  

SMA(20): 1923 
%211.  


