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نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠٣٠٩١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٥,٨١٢٢،٦٧١١٢٠،٢٥٩٤٤٢١١.٢٨٠.٢(٩٨٤)(٢,٣)٢٧،٧٧٣،١٩٥٥٩٧،٩٣٥٠,٥٣٢١،٥٣٠٢٢،٠٤٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٧,٠١٠٧،٨٧١٢٩١،٧٤٨٨١٨٢.١١٠٠.١(٧٩٣)(٢,٧)٢٧،١٢٢،٣٠١٥٢٤،٧٧٩٠,٤٧١٩،٣٥٠١٩،٨٨٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٤,٣٢٠،٩٩٥٢،١٠٢١٠٥١٩٣.٩٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٢٥)(١,٥)١،١٢٥،٧٠٢٤٩،٨٦٣٠,٠٤٤٥،١٧٦٤٣،٥٤٩سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٧,٩٧،٠٨٩٢٦،٥١٦٩٨٢١٣.٥١٩٢.٥(١٢٠)(٣,٤)١،١٩٩،١٣١٥٢،٤٤٥٠,٠٥٤٣،٧٤٠٤٣،٥٢٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٣,٦٤٠،٠٠٠٤٣٠،٦٠٧٢٥٢٥٧.٧١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(٣٥٧)(١,١)٥،٢٢٨،٧٧٢٢٢٢،٦٣٢٠,٢٠٤٢،٥٨٠٤٢،٩٠٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٣,٣٠٠١١٤٢٩٧.٧١٤٢.٦(١,٨٧٨)(٢,٣)١١٤،٧١٦،٣٥٣٣،٢٠٦،٣٦٦٢,٨٦٢٧،٩٥٠٢٧،٩٩٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٤,٢٣٠،٨٧٦٦٣٠،٠١٦٢٥٩١٨٢.٩٦٨.٣(١٤)(٤,٥)١٦،٨٣٩،٠٤٩٢٧٨،٣٢٧٠,٢٥١٦،٥٢٩١٦،٤٤٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٤٤,٧٨،٣٠٣١،٨٣٠٣١٦٩٠.٩١٩٤.٢(١٦١)(١,٣)١،٣٩٠،٧٧٢٥١،٩٥٥٠,٠٥٣٧،٨٠٠٣٨،٣٠٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٦,٥٣٧٠٠,٠٠١٣٠٠٢٧,٠٠١٥٤٨٥.١١٩٩.٤(٥٠)(٣,٨)١،٨٢٨،٠٦٥١٠٢،٢٢٥٠٥٥٩٢٠,٠٠٥٥،٢١٠فوالد اميركبيركاشان

٨.٥١٩١.٩-١،٢٣٢،١٩٣١٦،٠٨٢٠,٠١١٣،٠٣٤١٣،٣٥٢٠,٥٠٤٢٢٦٣١٠,٣١،٠٣٥،٥٨٠٢٠٠١٦٧گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٤،٠٢٠،٢٠٨٢٣،٠٧٦٠,٠٢٥،٥٩٠٥،٧٤٠٢,٢٢٦٥٠٥٤١٥١١,١٣٥،١٢٨،٥٠٢١٢٩،٩٦٥٥٨٥١٥.٣١٨٣٨.٧كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٤,٧٥٣٤،٦٣٣٩٥٥،٦٠٣١٦١٢٨٣.٣١١٩.٩(٢,٨٢٠)(٢,٨)٢٥٢،٦٨٦،٥٦٢٤،٤١٨،٩٥٢٣,٩٥١٧،٤٩٠١٧،٥٠٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٢,١٧٩،٧٧٩٤٥،٥٠٠١٢١١٩٣.٩٧٦.٨(٧٠١)(٣,٥)٢٢،٣٣٦،٧٤٠٨٦٥،٠٤٥٠,٧٧٣٨،٧٣٠٣٨،١٥٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٣٦،٥٨١١٣،١٦٠١١١٦٣.٩٥٩.٢(٢٠)(٣,٩)١٤،١٧٢،٢٦١١٨٩،٥٦٨٠,١٧١٣،٣٧٦١٣،٣١٠فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٣٤,٤٢١٩،٠٦٥١١١،٤٣٨٢٥٥٢٦٠.٥١٢٥.٠(٣٢٩)(٣,٦)٣٢،٣٤٠،٠١٩٧٢١،٤٣٣٠,٦٤٢٢،٣١٠٢١،٩٩٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥٠٣٠٥٢,٠٩،٣٨٤٢٥٤١٨٣١٢٩.٤٢٤١.٤***٠٣٨٣٣(١,٩)٢،١٢٣،٥٧٣٤٢٣،٠٠٣٠,٣٨١٩٩،١٩٤٢٠٠،٠٠٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧١,١٢١،٥١٤٧٥،٩٩٠١٠١٣٢٦.٤٩٨.٥-٣٠٣-٣،٧٠١،٣١٩٧٩،٩٥٩٠,٠٧٢١،٥٢٩٢١،٨٨٠٠,٧هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٢٩٩،٥٤٢،٦٦٦١،٨٨٠،٣٦٤١,٦٨٦،٢٧٧٦,٤٠٠٣.٠١٧١٢٢٣٤٥١,٥١,٤٢٤,٤٨١١,٤٠٢,٧٠٩١١٣٣.٦٨٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٥٤١،٨٤٣١،٥٤٠،٦٩٩١،١٤٣٠                      

٤٠٤،٢٨٧٤٠٣،٩٨٨٣٠٠٠                      

٤١٠،٥١٧٤٠٧،١٩٨٣،٣١٩١                      

٢٦٨،٩٨٥٢٦٦،٨١٠٢،١٧٥١                      

٢،٠٦٨،٦٧٠٢،٠٦٤،٤٢٨٤،٢٤٢٠,٢                  

٠--١٨،١١٦١٨،١٥٤٣٨                    

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 ٩٩/٠٧/١٩

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

متوقف به دليل افشاي اطالعات با اهميت

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

دفارا. سبحان. بنونمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٢٨٢٠-١-خودرو ١٢٧٧+

خوساز. شپلي. پارتانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ١٨٧٨-٢-اخابر ١١٧٥+

١,٦٣٢,٧٦٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١٨٥٤-٣-رمپنا ٩٤٢+

٢٢,٢٤٤,٨٢١ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٤٥٢تعداد نماد با تغييرات مثبت٨,٧٠١حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٣٢,٩٣٩تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٢٧تعداد نماد با تغييرات منفي١١١,٩٤٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٩,٤٤٩,٥٧٨تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٦تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩١٥تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٣٦تعداد نمادهاي متوقف-رتبه 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

٤٣٢.١نفت برنت٢٨,٥٨٧٠.٦شاخص داوجونز

S&P ٦,٧٧٣١.٦٠مس٣,٤٧٧٠.٩شاخص ٥٠٠

٢,٤٢٨٢.٦٠روي١١,٥٨٠١.٤شاخص تركيبي نزدك

١,٨٤٦٣.٤٠آلومينيوم(٠.١)٢٣,٦٢٠شاخص نيكي ژاپن

١,٩٣٠٢.٣اونس طال(٠.٠)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)

٤١٢٠.٧Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٤٣.٥٢
٣.٤

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

(١.٢)٤٢٥-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٣.٤٧
٠.٠

Indian exports
(fob main India port)

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

١٣٤.٤٠.٠

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٦٠٠.٠-٤٥٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٢٩.٠٥
١.٧

Egypt imports (cfr main port)٤٣٥٠.٠-٤٢٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٤.٣٣
٠.٢

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. فوالد. دي



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

56٠,٣٩٣٣٣,62٣,58٠56٠,٣٩٣6٠56٠,٣٩٣6٠6٠ملي سرب و روي ايرانشمش روي ٩٩,٩٧

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/١٩



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

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.541.843عدد  افزایشدرصد  07/0 و با مثبتواحد  1.143شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 80.949میلیون سهم به ارزش کل  6.996

 ر این بازار دواحد را تجربه کرد. بطوریکه  18.116عدد  کاهشدرصد  27/0با و  منفیواحد  38 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 30.991میلیون سهم به ارزش کل  1.705 نیز
 
 

 هاشایعات و شنیده

 آغاز خواهد شد. یپادر سا ینانبوه محصول شاه یدتول ی،به زود 

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 یال ر 1،416مبلغ  31/03/1399ماهه سال مالی منتهی به  12مطابق اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده در  فارس

 ریال بوده است. 687سود به ازای هر سهم محقق نموده است. این رقم درسال مالی گذشته برابر با 

 5/109رابر با شرکت دارایی های ارزی خود را ب کرد. ییهر سهم شناسا یبه ازاسود تومان  140ارز حدود  یربابت تسع یحفار 

ل شناسایی کرده ریا یلیاردم 7،301 میلیون یورو عنوان کرده است و سود شناسایی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز را برابر با

-و بدهیات ی بر مبنای مانده مطالبهای ارزی بانك مرکزمبلغ تسعیر اعالم شده براساس سیاستاست. شرکت آورده است که 

 یخدر تار نرخ حواله سامانه سنا با یدجد یقراردادها یمحاسبات برا یمبنا های ارزی قابل تسعیر محاسبه گردیده است.

 یالر 201.859 یورومعادل هر  یداخل حواله یوروقرارداد نرخ  یطبا توجه به شرا یمیقد یارز یوقراردادها 31/06/1399

 محاسبه شده است.

 موضوع  با یرانا یاسالم یجمهور یبانك مرکز 15/07/1399مورخ  227126/99توجه به ابالغ بخشنامه شماره  با: وتجارت

 یارز هاییو بده هاییدارا یاقالم پول یرتسع یمبنا ی،در شبکه بانک یارز هاییو بده هاییدارا یاقالم پول یرنرخ و نحوه تسع

مبلغ  ی،مال یهاصورت یه، به منظور اعمال در دفاتر بانك و ته1399 یورماهشهر انایبه پ یمنته یادوره یانم یگزارشگر یبرا

امه مذکور در بخشن یاعالم یطشرا یرسا یتبا رعا یکاهر دالر آمر یبرا یالر110،000و مبلغ  یوروهر  یبرا یالر129،000

 یالر 102.000، مبلغ1398 یسال مال ایانپ یمال یهااعمال شده در صورت یرذکر است، نرخ تسع یاناست. شا یدهگرد یینتع

مثبت  یباز ارز یتبه مراتب فوق و با لحاظ وضع یتبوده است. با عنا یکاهر دالر آمر یبرا یالر90،000و مبلغ  یوروهر  یبرا

 یبرا ار یاثر درآمد یر،در تسع یدجد یهااست قطعا اعمال نرخ دالر میلیون 979حدود که  31/06/1399 یخبانك در تار ینا

اهش ارزش اندوخته ک یزانبانك منوط به محاسبه م یانآن بر سود و ز یقآثار دق یینتع یکنبانك به همراه خواهد داشت ل

 1399ل ماهه سا 6 دورهیانم یمال یهاصورت یهته یندفرآ یلامر مستلزم تکم ینبوده که ا یمطالبات مشکوک الوصول ارز

 .گرددیا مداران محترم افشدوره جهت اطالع عموم سهام یمال یهامربوطه در صورت یآثار مال ت،فرص یناست. فلذا در اول

 یبرا یالر 110.000و مبلغ  یوروهر  یبرا یالر 129.000مندرج در بخشنامه مذکور ) مبلغ  یهادر صورت اعمال نرخ :وبملت 

مطالبات  ینهو هز یجار یالتتسه یبرا یمطالبات مشکوک الوصول عموم ینهو لحاظ هز یالتهر دالر(، پس از اعمال تعد
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ارز و در نظر  یرنرخ تسع ییراز بابت اعمال تغ یجار یرغ رزیو مطالبات ا یالتتسه یالزم برا یمشکوک الوصول اختصاص

 بانك خواهد بود. ینبر عملکرد شش ماهه ا یالر یلیاردم 57.800اثر مثبت خالص حدود  یمترتبه، دارا یاتیگرفتن آثار مال

 یدرداد خردر خصوص قرا یانهسبز خاورم یننگ یانرژ یاو توسعه پو یدتول یشرکت فرع یهعل یحقوق یدعو: در مورد ومعادن 

 یسازمان خصوصزی شفاف سازی کرد. مطابق طرح دعوی فوق سا یبرق شاهرود از سازمان خصوص یروین یدشرکت تول

 و توسعه یدتول یبرق شاهرود به شرکت فرع یروین یدشرکت تول یخواستار ابطال قرارداد واگذار یداور یاتکشور از ه یساز

 است.شده  یانهسبز خاورم یننگ یانرژ یاپو

 

 

 اخبار اقتصادی

 یدنرس یالت،از تعط هاینیدالر ثبت شد. برگشت چ 123مهر برابر  18به  یآهن هفته منتهمعامالت سنگ یمتق متوسط 

اطله در سال از حادثه شکست سد ب 5تن و خبر بازگشت سامارکو )پس از  یلیونم 114سنگ آهن به مرز  یانبارها یموجود

 یسنگ آهن ط یمت( از عوامل موثر بر قکندیشرکت خود را آماده بازگشت به بازار م ینا یل،از معادن سامارکو در برز یکی

 بوده است. یرهفته اخ

 یتروز، ظرف هزار بشکه در 300تا  تواند¬یم یادینم ینا یلینروژ: تعط ینفت یدانم 6اعتصاب  یجهنفت در نت یمتق یشافزا 

 یداپ یشزاسنت اف 29دالر  43نفت برنت تا  یمتسنت و ق 25دالر  41نفت خام تا محدوده  یمتنفت را کاهش دهد. ق یدتول

 کرده است.

 در حال  یدتان سعوژورنال گزارش داد که عربس یتنفت اوپك. روزنامه وال استر یدتول یشعربستان با برنامه افزا مخالفت

 تواند دو یمنگفت: بازار  یمشاور سعود یكاست.  یندهآ یالدیسال م یاز ابتدا یدتول یشافزا یلغو برنامه اوپك برا یبررس

 در روز را هضم کند. یگربشکه د یلیونم

 برگزار شد.  جنگ در قره باغ یانپا هایراه یبررس یبرا یجانآذربا یارمنستان و جمهور یه،امور خارجه روس یراننشست وز

 یبرا یجانباآدر یامور خارجه ارمنستان و جمهور یراناز وز یا یانیهروز گذشته در ب یهروس یجمهور یسرئ ینپوت یمیروالد

 .درباره صلح در قره باغ، به مسکو دعوت کرد یزنیرا

 ینگفته ا بهرد.اعمال ک یرانیبانك ا 18 یهرا عل هایییمتحر یکاآمر یدارخزانه وزارت کرد یمرا تحر یرانیا یهابانك یکاآمر 

 یهثانو هاییمکه تاکنون مشمول تحر دهدیرا هدف قرار م یرانیا یهاآن دسته از بانك یدجد هاییممقامات آگاه، تحر

 اند.نبوده

 یجمهور یكنزد یها یزنیوزارت امور خارجه:در ادامه را یزاده، سخنگو یبخط کند سعیدیسفر م ینفردا به چ یفظر  

 ینچ امور خارجه یرو وز یدولت یعضو شورا ییوانگ ا یبا آقا یدارمنظور دهامور خارجه کشورمان ب یروز ین،و چ یرانا یاسالم

 شود. یکشور م ینمهر عازم ا 18روز جمعه 

 که  یدر رسدال یلیاردم 77/5تن به  یلیونم 11ماه امسال با حدود  یورکشور در شهر یگمرک: کارنامه تجارت خارج یسخنگو

 درصد رشد داشته است. 24از  یشماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش ب ینصادرات در ا

 بازار گفت:   یمستاد تنظ یردب یمحمدرضا کالم  یاساس یواردات کاالها یبرا یتومان 4،200دالر ارز  یلیاردم 9 اختصاص

 8دالر است که  یلیاردم 9برابر با  یافت،اختصاص خواهد  یاساس یواردات کاالها یکه امسال برا یتومان 4،200مجموعه ارز 

و مابه التفاوت نرخ ارز  یالر یناز محل تام یزدالر ن یلیاردم 1و  شودیم ینتام رکزیبانك م یدالر از رقم مزبور از سو یلیاردم
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دالر پرداخت شده  یلیاردم 4/4تا کنون  یدبا یتومان 4200ارز  یافتمشمول در یپنج قلم کاال ی. برایافتاختصاص خواهد 

  دالر است. یلیاردم 3ارز  مینتا یزاندالر و م یلیاردم 5/3ارز  یصتخص یزانآمار م ینباشد، اما طبق آخر

 این جلسه و  در برگزار شد. ییو دارا یمهرماه در محل وزارت امور اقتصاد 16چهارشنبه،  روزبورس، عصر  یعال یجلسه شورا

قت کرد که سازمان بورس مواف یشنهادپ ینشورا با ا ی،کارمزد حق نظارت سازمان بورس در معامالت بازارگردان بررسیطی 

 یصندوق ها ،یهاز جمله صندوق توسعه بازار سرما یمال یهمه نهادها یو فروش در موضوع بازارگردان یدسقف نرخ  کارمزد خر

تهران و  وراق بهاداراوراق بهادار قابل معامله در بورس ا یجوز بازارگردانکه طبق مقررات م یمال ینهادها یرو سا یبازارگردان

مصوب  یالیرحداکثر سقف  یتبا رعا -کارمزد معمول اوراق بهادار  یدرصد سقف نرخ ها 20کنند،  یم یافتدر یرانفرابورس ا

 در هر معامله باشد -کارمزد 

 

 19/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 تومانارقام به 

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23.953 23.903 نرخ دالر نیما
 

 35.100 35.000 نرخ سنا

 

 5.405.000 ربع سکه

 29.950 29.850 نرخ دالر سنا

     

 8.230.000 نیم سکه

 30.680 30.580 نرخ بازار آزاد

 

1.1827 EUR/USD:  

 

 15.261.000 تمام امامی

 29.950 29.850 صرافی ملی

     

 14.400.000 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): 283،450
( %7.61 )

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

155,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

SMA(20): 128،205،000
( %10.97 )

19/07/99  
دالر 1930  

19/07/99  
دالر 8.42  

SMA(20): 47.41  
( %11.3 ) 

19/07/99  
ریال 800.306  

19/07/99  
ریال 000000.144.  

SMA(20): 1916 
(%0.71)  


