
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

6966323,03،1596،000307190.092.0--15،99015،850توسعه معادن وفلزات 
15،065،856331،8710,2222،03021،9500,4158136133116,212،440128،389160218.580.2معدنی و صنعتی گل گهر

113728717,522،34358،71741189.7100.1(59)(0,2)16،565،686329،4750,2219،89019،700معدنی وصنعتی چادرملو
24,618،15012،01293196.1243.5*1860568(24)(1,4)2،471،628113،2260,0845،84146،630سنگ آهن گهرزمین

1،142،24851،7230,0345،28045،4600,0015672،26728,91،00150176224.3192.5توسعه معدنی و صنعتی صبانور
54,141،90034،52021261.5177.7**2،608،567112،2690,0743،03043،2200,31117951490گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

81،883،4222،345،8411,5628،65028،6501,31,023119934323,900148307.6142.6ملی  صنایع  مس  ایران 
116537214,9127،06563،195250195.668.3(3)(1,1)17،550،736303،7700,2017،30817،051شرکت آهن و فوالد ارفع

84621045,32،70061936392.9194.2(38)(0,3)762،44028،9990,0238،31037،290فوالد خراسان
1،909،543110،964058110,0057،4000,0021111،29027,540100,0037838,0014492.1199.4فوالد امیرکبیرکاشان

9.0191.9-2،188،70428،3750,0212،96413،3040,404226308,7328،5477،000162گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
18،570،774101،5820,075،4705،4705,05550541510,838،236،32810،85059212.81838.7کارخانجات تولیدي شهید قندي

210،699،5773،793،2412,5218،00018،0600,877770818725,4464،769981،525147294.3119.9فوالد مبارکه اصفهان
15،309،109614،1340,4140،12040،1200,596175364622,979،96826،717106204.376.8فوالد  خوزستان

60016723,267،67335،3578174.659.2(2)(0,4)14،474،936201،5300,1313،92313،700فوالد هرمزگان جنوب
31،353،444725،4840,4823،14022،8703,329164817235,727،28137،701247273.7125.0فوالد کاوه جنوب کیش

503053,07،4893،234171133.8241.4***03833(1,7)969،004196،7910,13203،086201،895م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
270,63،750121،35689324.298.5-303-7،471،932159،8030,1121،38721،8501,9هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه

171،852،1161،047،7770,706،0976,0975.0271223450,033,322,84154,13931126.983.4ذوب آهن  اصفهان

1،540،7001،514،69926،0012

403،988397،1706،8182

407،198402،1265،0721

266،810263،4873،3231

2،064،4292،028،28336،1461,8

18،15417،8852692

مقدار
تغییر

5- شاخص شناور آزاد

*براي دوره شش ماهه منتهی به 1399/09/30
**براي دوره شش ماهه منتهی به 99/04/31
***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 99/07/16
نقدشوندگی و بازدهی

شاخص کل

درصد تغییر

نام شرکت
آخرین تعداد سفارشوضعیت سهام

عرضه

دیروزامروز

6- شاخص فرابورس

3- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)

متوقف به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت

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

رمپنا. بنو. فسربنمادهاي معامالتی با بیشترین درصد مثبت1-پترول 226-1-رمپنا 3015+
تپمپی. پاسا. ولغدرنمادهاي معامالتی با بیشترین درصد منفی2-ثشاهد 223-2-فارس 2285+
+1153 1,624,057حجم معامالت از ابتداي سال تاکنون( میلیون سهم) 3-شپدیس 193-3-وبملت

22,134,774ارزش معامالت از ابتداي سال تاکنون( میلیارد ریال) 535تعداد نماد با تغییرات مثبت4,671حجم کل معامالت بورس و فرابورس( میلیون سهم) 

829,775تغییرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پیش 360تعداد نماد با تغییرات منفی150,362ارزش کل معامالت بورس و فرابورس( میلیارد ریال) 
19,364,708تغییرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پیش 38تعداد نماد بدون تغییر-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت
933تعداد کل نمادهاي معامله شده در تاریخ گزارش37تعداد نمادهاي متوقف-رتبه 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

(0.1)42نفت برنت28,2721.8شاخص داوجونز
S&P 6,6651.97مس3,4161.6شاخص 500

2,3660.50روي11,3551.8شاخص ترکیبی نزدك
1,7850.89آلومینیوم(0.1)23,423شاخص نیکی ژاپن

1,8870.4اونس طال(0.3)94شاخص 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)

405(0.7)Iron ore pellet index cfr Qingdao (65%
Fe)

143.523.4
Turkish Exports

(fob main Turkish port)
425-4300.0Iron ore index (62% Fe)123.475.0

Indian exports
(fob main India port)

430-4350.0Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr
Qingdao

134.43.8

UAE imports (cfr Jebel Ali)455-4600.0Iron ore concentrate index cfr Qingdao
(66% Fe)

129.051.7

Egypt imports (cfr main port)420-4350.6Implied 62% Fe China port price index124.33
0.9

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

وبصادر. وبملت. فوالد سه نماد سهام با بیشترین ارزش معامالت در بازار امروز عبارتند از: 



حجم معامله ( تن) تقاضا ( تن) قیمت پایه عرضهعرضه ( تن) باالترینارزش معامله ( هزارریال) قیمت پایانی میانگین موزونتولید کنندهنام کاال

109,5311,098,813,496112,01910,032108,38412,29810,032مجتمع فوالد خراسانسبد میلگرد 28تا14-
128,573565,719,484130,8894,400112,49212,0564,400ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط
128,463565,236,166129,8194,400112,49211,1764,400ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

- تا 32 108,384474,505,152108,3844,400108,3844,5544,378فوالد آذربایجانسبد میلگرد 14
108,384467,351,808108,3844,356108,3844,3564,312جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط
109,508325,238,958110,9892,970108,3844,7742,970گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط
105,133284,489,898105,1333,300105,1334,4882,706ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
112,205246,850,670112,5462,200108,3843,9382,200فوالد البرز ایرانیانسبد میلگرد مخلوط

- تا 32 108,384243,213,696108,3842,244108,3842,2442,244فوالد روهینا جنوبسبد میلگرد 14
108,958239,706,720109,6792,200108,3842,6402,200تولیدي فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط
108,384238,444,800108,3842,200108,3842,2002,200تولیدي فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط

تا 25 110,864182,924,874112,9191,650108,3841,8701,650قائم پروفیل رازيسبد میلگرد 14 UIC60 178,000178,000,000178,0001,000178,0001,0001,000ذوب آهن اصفهانریل آهن
- تا 32 113,860172,839,040114,5691,518108,3844,6421,518آذر فوالد امینسبد میلگرد 14

108,384128,760,192108,3841,188108,3841,1881,188پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط
تا 25 112,421113,770,140112,9891,012108,3841,9801,012مجتمع فوالد صنعت بنابسبد میلگرد 14
تا 25 110,171111,493,250111,9291,012108,3841,5621,012فوالد عتیق آذر سهندسبد میلگرد 14 A3-14,16 109,211110,521,114110,1101,012108,3841,5621,012نورد فوالد صنعتی و ساختمانی میلگرد

108,38481,071,232108,384748108,384748748مجتمع معدنی و صنعت آهن و سبد میلگرد مخلوط
560,39378,455,020560,393140560,393140140ذوب احیاي روي قشمشمش روي 99.97
560,39378,455,020560,393280560,393140140ملی سرب و روي ایرانشمش روي 99.97
108,38476,302,336108,3841,452108,384704704مجتمع معدنی و صنعت آهن و سبد میلگرد مخلوط
105,13362,449,002105,133594105,133594594ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
115,97158,681,326115,9715,016115,971726506مجتمع فوالد ظفر بنابسبد تیرآهن مخلوط

115,97153,578,602115,971462115,971462462فوالد البرز ایرانیانتیرآهن 14
108,38445,304,512108,3841,100108,384814418مجتمع فوالد آتیه خاورمیانهسبد میلگرد مخلوط

115,97143,373,154115,9712,200115,971374374فوالد البرز ایرانیانتیرآهن 14
115,97125,513,620115,971220115,971220220مجتمع فوالد ظفر بنابسبد تیرآهن مخلوط
108,3844,768,896108,38444108,3844444جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط A3-22 105,6664,649,304105,66644105,1336644ذوب آهن اصفهانمیلگرد

- تا 32 108,3842,384,448108,38422108,3842222فوالد آذربایجانسبد میلگرد 14

آمار معامالت گروه صنعتی در بورس کاالي ایران در تاریخ 99/07/16
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ارزش خرید و فروش معامالت حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه دکرواحد را تجربه  1.540.700عدد  افزایشدرصد  72/1 و با مثبتواحد  26.001کل بورس اوراق بهادار با شاخص .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 93.434میلیون سهم به ارزش کل  8.166

 ه در این بازار واحد را تجربه کرد. بطوریک 18.154عدد  افزایشدرصد  5/1با و  مثبتواحد  269 با شاخص فرابورس ایران نیز

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 57.359میلیون سهم به ارزش کل  3.187 نیز
 
 

 هاشایعات و شنیده

 مواد بسته یمتق یشیروند افزا یلبه دل یدکنندگانمصرف کنندگان و تول یتسازمان حما شودیگفته م یررسمی،بنابر اخبار غ 

جهت  یمانیس یهاعامل شرکت یراننرخ به مد یشافزا ینا یاگو  موافقت کرده است. یپاکت یمانس یهانرخ یشبا افزا ی،بند

 .ابالغ شده است یپاکت یماننرخ س یلتعد

 شود. یوزارت راه به مپنا سپرده م یاهواز از سو -پروژه راه آهن اصفهان 

 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 رساند با اطالع می نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران به ییمکرر دستورالعمل اجرا 16به استناد ماده  :ومعادن

متوقف  یارکروز  2حداکثر به مدت  یمنتشر شده توسط ناشر، نماد معامالت یتتوجه به ابهامات موجود در اطالعات با اهم

 گردد.یم

 انک اضافه ب یبه درآمد سال جار یالر یلیاردم 26.861و معادل  یهبانک تسو ینا یارز یالتپرونده تسه 37 تعداد :وبصادر

 یورو، 29،510،642عمدتا به مبلغ  یارز یمذکور شامل اعتبارات اسناد یهااستحضار سهامداران محترم؛ پرونده ید. مزیدگرد

 309 بابت مبلغ یناز ا یناست. هم چن یدهو تهاتر گرد یهسوت تماماروبل بوده که 154،730،254درهم و 130،298،359

 شده است. یلتعد یزمربوطه در دفاتر بانک ن یرهذخ یالر یلیاردم

 ا بمیلیون ریال فروش داشته است. کل فروش شش ماهه ابتدایی سال شرکت برابر  18،130،790در شهریور ماه  فخوز

 ست.امیلیون ریال بوده  79،470،105میلیون ریال است. این قلم در مدت مشابه سال گذشته برابر با  112،120،402

 صفهان شهر ا در استان اصفهان، 30/07/1399ه مورخ روز چهار شنب 10:00شرکت در ساعت  ینا یجلسه مجمع عموم :یاواح

و برگزار به آدرس خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکاد

 .گرددیم

 

 

 اخبار اقتصادی

 شنبه پنج هستم که عصر یامنتظر مناظره صبرانهیبوده و ب یتوضع یندر بهتر مننوشت:  ییتدر دو تو یکاآمر جمهورییسرئ

 .شودیبرگزار م یامیاکتبر در م 15



2 

 

 یکاهور آمرجم یسام در مناظره دوم شرکت کنم که رئحاضر یدر صورت :یکاآمر یجمهور یاستها در انتخابات رنامزد دموکرات 

  کامل را حاصل کرده باشد. یکرونا، بهبود یروسپس از ابتال به و

 یزار تومانه ینبنز یهمجلس، سهم یندهنما 36 یتبر اساس طرح مورد حما: مجلس یبآزاد در انتظار تصو ینبنز یمتق یشافزا 

. شودیحاسبه مم یماییفارس و ارز ن یجآزاد، روزانه براساس نرخ فوب خل ینبنز یمتو ق کندیم یدادر ماه کاهش پ یترل 30به 

د و شکاف ندار یهم بار تورم شود،یم ییجوصرفه ینهم در مصرف بنز شانیشنهادیطرح پ یببا تصو یندگان،نما ینبه باور ا

 .دهدیجامعه را کاهش م ینب یدرآمد

 کنندیم یافتدر یپس مصرف کنندگان بزرگ، برق را از بازار بورس انرژ ین: با مصوبه امروز دولت، از ایرون یروز. 

 در حوزه  یمانمعامالت صراف با صراف در سامانه  ی،بانک مرکز یهادستورالعملمطابق با  کانون صرافان: یسرئ زاده،سلطانی

روند و  یت،و محدود یتممنوع یجاداست که ا یدر حال ینممنوع است، ا هایفوالد یزو ن یو معدن یمیارز محصوالت پتروش

  .چرخه تعامالت بازار ارز را دچار مشکل ساخته است

 یادوره یانم یالم یهاصورت یهته یبرا یارز یهایها و بدهییدارا یرنرخ تسع یمرکز بانک :بانک ها یراعالم نرخ  تسع یفور 

 یورو،هر  ی، برا98 سال یانپا یر. نرخ تسعتومان اعالم کرد 11،000هر دالر،  یتومان و برا 12،900 یورو،هر   یبانک ها را برا

 یارز یها یدهبها و  ییدارا یرشده که نرخ تسع یدتاک یبخشنامه بانک مرکز در تومان بود. 9،000هر  دالر،  یو برا 10،200

  مجددا اعالم خواهد شد. 99سال  یاندر پا یدر شبکه بانک

 سهام  اندهباقیم گفت: وخبر داد  یهاقتصاد از ورود دارا سوم به بازار سرما یروز: به بورس یورود دارا سوم با سهام سه بانک دولت

بات بازار ثموضوعات تداوم داشته باشد تا به  ینا یدواریمدولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد و ام

 کمک کند. یهسرما

 توجه به  باگفت  ینگهر زم یپروژه گندله ساز یرزاده مد ینمهندس ام: روشن شد ینگهرزم یسازکارخانه گندله یهامشعل

فت که پس از در دستور کار قرار گر یهبه ناح یهناح یهاانجام تست ی،سازوات برق به پروژه گندلهمگا16و اختصاص ینتام

-یماده مآ یسازها و کوره گندلهمهرماه جهت روشن نمودن مشعل 3 یخکارخانه از تار ی،تست جز به جز همه نواح یلتکم

 باشد.
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 16/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 به تومانارقام 

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24.144 23.844 نرخ دالر نیما
 

 34.200 34.100 نرخ سنا

 

 5.160.000 ربع سکه

 29.200 29.100 نرخ دالر سنا

     

 8.100.000 نیم سکه

 29.700 29.600 نرخ بازار آزاد

 

1.1763 EUR/USD:  

 

 14.711.000 تمام امامی

 29.200 29.100 صرافی ملی

     

 13.550.000 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): 280،945
( %5.41 )

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

SMA(20): 126.63.500
( %6.55 )

16/07/99  
دالر 1887  

16/07/99  
دالر 91.41  

SMA(20): 61.41  
( %0.71 ) 

16/07/99  
ریال 000.297  

16/07/99  
ریال 000500.135.  

SMA(20): 1918 
%66.1  


