
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

رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠٣٥٦١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٦,٣١٠٠،٩٩٧٢٧٢،١٢٣٤٣٢٠٤.٠٨٠.٢(١,٦٩٣)١٦،٦٢٨،٧٤٧٣٦٧،٧٩٠٠,١٧٢٢،١٢٠٢١،٣٠٠٢,٧معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٧,٧٦،٧٠٤١٢،٩٣٠٨١٨١.٧١٠٠.١(١,٢٠٤)٢٤،٠٩٩،٧٣٦٤٨٥،٤١٩٠,٢٢٢٠،١٤٠١٩،٥٥٠٤,١معدني وصنعتي چادرملو

٢٤,٤٣،٢٧٧١،٧٤١١٠٦١٨٨.٥٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٧٠)٢،٤٠٧،٢٧٧١٠٩،٢١٨٠,٠٥٤٥،٣٥٤٤٣،٨٠٠٠,٤سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٨,٦٩٦١٤،٥٢٨١٠٠٢١٩.٧١٩٢.٥(١٦)٢،٦٤٤،٦٨٦١١٨،٥٦٥٠,٠٥٤٤،٨٣٠٤٤،٤٠٠٢,٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٣,٨٤٠،١٣٠١٠٧،٧٥٠٢٥٢٥٧.١١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(١٩٨)٥،٦٠١،٩٨٤٢٣٩،٤٦٠٠,١١٤٢،٧٥٠٤٢،٩٩٠٠,٤گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٤,٤٠٠١١٢٣٠٢.٨١٤٢.٦(٢,٣٨٨)١٩٩،٤٠٢،٠٤٦٥،٨٢١،٨٤٠٢,٦٤٢٩،٢٠٠٢٩،٢٠٠٤,٥ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٤,٧٣٣،٧١٤١٤،٨٣٩٢٥٤١٨٤.٥٦٨.٣(١١)١٦،٩٨٤،٠٤٥٢٩١،٢٢٦٠,١٣١٧،١٤٧١٦،٧٣٠٣,٧شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٤٤,٧٥،٥٤٠٢،٤٣٤٣١٢٨٩.٢١٩٤.٢(١٢٩)(٠,١)٩٨٤،٦١٧٣٧،١٧٠٠,٠٢٣٧،٧٨٠٣٦،٨٠٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٦,٩١١٣٦,٠٠١٤١٧٧,٠٠١٥٥٧٩.٨١٩٩.٤(٥٥)٢،٩٤٠،٠٦٥١٦٦،٦٦٣٠٥٦٦٩٠,٠٠٥٥،٨٠٠١,٤فوالد اميركبيركاشان

٥.٤١٩١.٩-٥٦٨،٠٥٥٧،٦٢٦٠,٠٠١٣،١٧٨١٣،٤٢٥١,١٠٤٢٢٦٣١٣,٨١٠،٧٥٦،٢٤٢٣٠٠١٧٢گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٩،٠١٣،٩٢١٥٢،٨٢٢٠,٠٢٥،٨٦٠٥،٨٦٠٤,٨٣٦٥٠٥٤١٥١١,٦٢٩،٣٥٠،٠٤٩١١٤،٩٣١٥٨٣٢٤.٤١٨٣٨.٧كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٥,٧٥٩٧،٩٩٢٦٥٩،٩٣٥١٥٧٢٨٥.٧١١٩.٩(٣,٤٨٣)٣٩٧،٣٣٥،٩٢٥٧،٢٤٢،٢٠٥٣,٢٩١٨،٢٣٠١٨،٠٣٠٤,٢فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٣,١٣٣،٧٧١٦٣،٦٨٢١١٨٢٠٢.٥٧٦.٨(٣٣٣)٣٧،٣٤٦،٨٨٨١،٥١٤،٢١٦٠,٦٩٤٠،٥٤٠٤٠،٥٤٠٤,٧فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٣,١١،٧٨٠٥٤،٨٦٦١١١٦٤.٩٥٩.٢(١٧)٢٠،٦٢٨،٣٦٧٢٨٦،١٨٩٠,١٣١٣،٨٧٤١٣،٥٠٠٣,٧فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٣٦,٠٣٢٨،٦٦٢١٧٣،٢٨٣٢٥٢٢٦٤.٢١٢٥.٠(٣٢٥)٦٠،٦٧١،٥٧٤١،٤١٧،٥٨٥٠,٦٤٢٣،٣٦٠٢٣،٠٠٠٤,٧فوالد كاوه جنوب كيش

٥١٩١٥٣,٤٦،٩٧١١،٨٩٩١٨٨١٣٣.٤٢٤١.٤***٨٨٠،٤٧٥١٨٠،١٢٩٠,٠٨٢٠٤،٥٨٢٢٠٢،٦٠٠٢,٧٠٣٨٣٣م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٣,٨٤،٢٥٧١،٤٥٧١٠١٣٤٨.٢٩٨.٥-٣٠٣-٦،٤٧٥،١١٧١٤٤،٧٧٧٠,٠٧٢٢،٣٥٩٢٢،٤٩٠٣,٩هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٥٣,٥٩٢٤,٧١٠٨٢٢,٠٠٥١١٣٣.٨٨٣.٤(٢٣)٢٩٦،٧٨٦،١٦٧١،٩٣٨،٧٨٦٠,٨٨٦،٥٣٣٦,٣٣٠٤.١ ذوب آهن  اصفهان

١,١--١،٥٧٩،٥٦٦١،٥٩٧،١٢٥١٧،٥٥٩                  

١,١--٤١٤،١٧٩٤١٨،٧٨٣٤،٦٠٤                  

٠,٦--٤١٦،٤٤٨٤١٨،٩٨٦٢،٥٣٨                 

٠,٦--٢٧٢،٨٧٠٢٧٤،٥٣٣١،٦٦٣                 

١,٠--٢،١١٩،٨٧٩٢،١٤٠،٥٢٨٢٠،٦٥٠                  

١,١--١٨،٢٧٩١٨،٤٧٦١٩٧                  

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٧/٢١

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

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 ٩٩/٠٤/٣١

حفاري. شپنا. توريلنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٣٤٨٣-١-شپنا ٣٥٧٩+

تپمپي. آبادا. خچرخشنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٢٣٨٨-٢-خودرو ١١٩٧+

١,٦٧١,٢٢٠حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١٩٤١-٣-اخابر ٧١٤+

٢٢,٦٧١,٥٤٧ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣١٦تعداد نماد با تغييرات مثبت٢٢,٤٣٠حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٦١,٠٨٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٦٨تعداد نماد با تغييرات منفي٢٢٠,١٥٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٩,٨٢٠,٢٢٩تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٧تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩٣١تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٥تعداد 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

(١.٢)٤٢نفت برنت٢٨,٥٨٧٠.٦شاخص داوجونز

S&P (٠.١٨)٦,٧٦١مس٣,٤٧٧٠.٩شاخص ٥٠٠

٢,٤٥٨١.٢٣روي١١,٥٨٠١.٤شاخص تركيبي نزدك

١,٨٥٢٠.٣٢آلومينيوم(٠.٣)٢٣,٥٨٩شاخص نيكي ژاپن

(٠.٤)١,٩٢٣اونس طال٩٣٠.١شاخص 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)

١٤٣.٦٦
٠.١

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

(١.٢)٤٢٥-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٥.٧٢
١.٨

Indian exports
(fob main India port)

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

١٣٨.٢٦٦٢.٧

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

١٣١.٠٤
١.٥

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

١٢٧.٦٦
٢.٧

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:    تاپيكو٢. وبملت ٢. وسپهر



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

B ١2٩,٣2٩٣,88٣,7٣5,7٩٠١٣7,785٣٠,٠٣٠١١٣,٤٣٣٣5,٤2٠٣٠,٠٣٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
C ١25,٣٩22,٣72,٤٠8,5٠٠١2٩,٩٩٩١8,٩2٠١١٣,٤٣٣١٩,6٩٠١8,٩2٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
B ١52,6٠٣١,556,5٤8,6٠٠١65,78٩١٠,2٠٠١٣٩,٤6٣١٠,7٠٠١٠,2٠٠فوالد مباركه اصفهانورق سرد

G 2٠2,١57١,2١2,٩٤٠,55٠2٠8,88٩6,٠٠٠١7٠,١٣8٩,٩5٠6,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانورق گالوانيزه
B ١8٠,٤٠١٣2٤,72١,8٠٠١٩2,85٩١,8٠٠١٤5,7٣8١,٩2٠١,8٠٠فوالد غرب آسياورق سرد

2١٤,٠٠٠2١٤,٠٠٠,٤٠٠2١5,8٩٩١,٠٠٠١82,2٩١١,٩5٠١,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانورق قلع اندود
١,6٠٩,١٤8١٩٣,٠٩7,76٠١,6٠٩,١٤8٩٠٠١,6٠٩,١٤8١2٠١2٠گيل راد شمالمس مفتول

G ١76,588١85,٤١7,٠٠٠١78,١78١,٠5٠١7٣,١٣8١,١5٠١,٠5٠فوالد اميركبير كاشانورق گالوانيزه
١,6٠٩,١٤856,٣2٠,١8٠١,6٠٩,١٤87١٠١,6٠٩,١٤8٣5٣5صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول
١,6٠٩,١٤8٤٠,228,7٠٠١,6٠٩,١٤825١,6٠٩,١٤82525صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/٢١



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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حقوقي ها
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ادرصد خريد حقيقي  ه
٦٨%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٥%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٥%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها

58 

24 25 
12 10 

26 

8 

42 

22 
12 

20 
8 

19 

39 

9 

24 
13 

24 

(4)(3)

11 

(7)(8)

1 
10 

(11)(8)

(27)

(67)

2 

27 

10 

(10)
(20)

(12)
(5)(9)(8)(7)

8 

(7)(1)

17 

2 

(5)(9)(10)
(22)

(5)(6)
(17)(13)(17)(14)

7 

(15)
(3)

5 

(0)(3)

15 

(14)

 (80)

 (60)

 (40)

 (20)

 -

 20

 40

 60

 80

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه

پول حقيقي) خروج(خالص ورود 



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

  طوریکه ب. کردواحد را تجربه  1.579.566عدد  کاهشدرصد  1/1 و با منفیواحد  17.559شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 164.931میلیون سهم به ارزش کل  19.393

 در این بازار  واحد را تجربه کرد. بطوریکه 18.279عدد  کاهشدرصد  06/1با و  منفیواحد  197 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 55.213میلیون سهم به ارزش کل  3.037 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 وضوع م این .داشتتوسط صادرکنندگان را بر یمان ارز در سامانه یگذار یمتق یتامروز با اصالح نرم افزار، محدود یبانک مرکز

 .شودیمعامالت درون سامانه م یتشفاف یشعامل افزا

 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 ای هد اعمال نرخنرسایها به استحضار مها و بدهیو نحوه تسعیر اقالم پولی دارایی بر نرخ یگزارش منتشر شده مبن یروپ :ید

 1399د ماه اسفن 30اهمیتی بر سود و زیان این بانک در شش ماهه و پایان سال مالی منتهی به تاثیر با جدید تسعیر ارز 

 نخواهد داشت.

 شابه سال . این قلم برای دوره ممحقق کرده است ریال سود به ازای هر سهم 8،782 ابتدایی سال ماهه 6ساسول در  یاآر

  ریال به ازای هر سهم بوده است. 9،204ماه سال گذشته برابر با  12ریال و برای کل  4،480گذشته برابر با 

 وراق بهادار تهران ار در بورس ااوراق بهاد یرشدستورالعمل پذ 38مفاد ماده  یترساند با توجه به عدم رعابه اطالع می :یدوام

 (هادار تهرانثبت شده نزد سازمان بورس اوراق ب یاطالعات شرکت ها یافشا ییدستورالعمل اجرا7الزامات ماده  یتعدم رعا)

 موارد فوق نموده است. یتجهت رعا 13/08/1399 یختا تار ناشرماهه به  1فرصت  یاقدام به اعطا

 
 

 اخبار اقتصادی

 یغمل یرانا یهعل یحاتیتسل هاییمبامداد تحر یقهدق 3:30مهرماه ساعت  27 وزارت امور خارجه: سخنگوی زادهیبخط 

 23سفر  تیمحدود دوم .شودیبه صورت خودکار لغو م یافتد، اول نظام مجوز خواه یساعت دو اتفاق مهم م ینا در .شوندیم

  .شودیفرد و مقام است که رفع م

 به  با اشاره انیرا یاسالم یجمهور یکل بانک مرکز رییس خبر داد یرانا یآزاد کردن منابع مال یاز توافق با عراق برا یهمت

ه بکشورمان  یالمو بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع  یگفت: با بانک مرکز یبا مقامات عراق یشهایزنیمثبت بودن را

 است.  یدهتوافق رس

 درفراهم شده است.  یگرخودرو بار د گذارییمتق یطهبه ح کنندگانیدکنندگان و تولمصرف یتمقدمات بازگشت سازمان حما 

 گذارییمتخودروساز به واسطه ق یهادر شرکت ییمحصوالت خودرو یدتول یانخودرو با توجه به ز یتهجلسه کم ینآخر

 یینها یمتق کنندگان،تولیدکنندگان و مصرف یتسازمان حما «یمتق یتو تثب یینتع یاته»رقابت، مصوب شد که  یشورا
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و اجرا  یبررس یخودرو را برا یتهمصوبه کم ینابالغ کند. قرار است وزارت صمت ا ییخودرو یهاو به شرکتخودرو را محاسبه 

 سران سه قوه ارسال کند.  یاقتصاد یهماهنگ یبه شورا

 یسرئ یبان یکزادصنعت، معدن و تجارت در نشست امروز با ن وزیر .: فروش فوالد خارج از بورس کاال ممنوع استینیحسرزم 

، رس عرضه شودکل فوالد در بازار بو یدبراساس قانون با ینکهفوالد، با اشاره به ا یمتق یبررس یبرا یاسالم یس شورامجل

ر بازار عتر فوالد دیدولت و مجلس مقرر شد، بعد از ابالغ دولت هرچه سر ی،بخش خصوص یهااجماع تشکل یگفت: در راستا

 قانون اجرا شود. ینبورس عرضه و ا

  سبت ن( یماامانه ندر بازار دوم، امروز حجم عرضه ارز به صورت حواله )در بستر س یاز معامالت ارز یافتیاطالعات دربر اساس

 یکل معامالت ارزدر بازار متش ین:عالوه بر ا شد. یورو یلیونم 168و بالغ بر  یافت یشدرصد افزا 27قبل حدود  یبه روز کار

رضه ارز به عدر تداوم  یبانک مرکز یاساس و با اهتمام جد ینناس عرضه شد. بر ادالر به صورت اسک یلیونم 85از  یشب یزن

 برخوردار شود. یبازار ارز کشور از ثبات بیشتر شودیم بینییشصورت اسکناس و حواله در بازار دوم، پ
 

 

 21/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24.032 24.479 نرخ دالر نیما
 

 35.900 34.700 نرخ سنا

 

 5.850.000 ربع سکه

 30.400 29.200 نرخ دالر سنا

     

 8.900.000 نیم سکه

 31.810 31.710 نرخ بازار آزاد

 

1.1811 EUR/USD:  

 

 15.979.000 تمام امامی

 30.400 29.200 صرافی ملی

     

 15.298.000 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 
21/07/99  

دالر 1923  

21/07/99  
دالر 29.42  

SMA(20): 47.41  
( %94.1 ) 

SMA(20): 1916 
(%390.)  
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145,000      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

SMA(20): 288،615
( %9.27 )

55,000,000
75,000,000
95,000,000

115,000,000
135,000,000
155,000,000
175,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

SMA(20): 131،554،000
( %14.01 )

20/07/99  
ریال 100.318  

21/07/99  
ریال 00098.152.  


