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٦٩٦٦٣٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠٣١4١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٣,٦١٢،4٧٣4،٨٦٥،٧٧٦٧١٧٢.4٨٠.٢(١,٨٨٦)(4,٩)١٥،4٦٦،٩٢٩٢٨٦،٣٧٦٠,٢٩١٨،٥٢٠١٨،٥٠٠معدني و صنعتي گل گهر

١٥,٠٢،٩٢٠١،١٨٠،٣٧٢٩١٥٠.٢١٠٠.١****١١٣٧٧٨٨(١,٢44)(4,٧)٢٠،٢١٣،٩4٩٣4٥،٣١٧٠,٣٥١٧،٠٨٠١٧،٠٣٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٢,٦١،١٣٦١4،٦4٠١١١١٨٣.٨٢4٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٢٩)(١,٨)١،١٧٠،٦٢٧4٧،٩٧4٠,٠٥4٢،٠4٨4٠،٨٢٠سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٧,٩١١٧٢٧،٦٥4١١٢٢١٣.٠١٩٢.٥(١٦٦)(4,٦)١،4٧٨،١٨٩٦4،٥4١٠,٠٧4٣،٦٦٠4٣،٥٠٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٠,٨4،٨٥٠٧١٥،١٢٠٢٧٢٣٩.٦١٧٧.٧**٧٩٥١4٩٠(٦4١)(١,٩)١،١٢٩،٨4١44،٢٢4٠,٠٥4٠،4٠٠٣٩،١4٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣4٣٢١,٨٨٦،١٥٣4٦،٨٧٧،٥٦٢١٢٣٢٧٢.4١4٢.٦(٣,٥٧٢)(4,٨)٥١،٦٠٨،4٩٥١،٣4٩،4٧٢١,٣٨٢٦،١٥٠٢٦،١٠٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٢,٩٥،4٣٠٢،4٢١،٠٢١٢٥٨١٦٠.١٦٨.٣(١٢)(4,١)١٣،٨٥٠،٧4٦٢٠٨،٦4٠٠,٢١١٥،٠٦٣١4،٩٢٢شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٢١٠4٢,٥٠٩٨،٧١٨٣٢٢٨٣.٦١٩4.٢(١4٩)(١,٣)٧١٦،٨٣٠٢4،٧٨٩٠,٠٣٣٥،٩٢٠٣4،٥٨٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢4,٩٢٨٠,٠٠4٨٥٩٧,٠٠١٦٩٧4.٥١٩٩.4(44)(٣,٥)٢،٠٠٠،٩٨١١٠٥،٢٩٧٠٥٢٦٢٠,٠٠٥١،٨٠٠فوالد اميركبيركاشان

٠.٧١٩١.٩-٨،١٦٣،4٧٦١١٥،٥٠٠٠,١٢١4،١4٨١4،١٦٥٢,٩٠4٢٢٦٣٣٦,٩4،٩٣٢،٢٦١٢،٣٧٠١٦٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥4١٥١٢,٥١١١،٠4١٢٣،٥٩٨،٢٨٣٥٦٨٣٠.4١٨٣٨.٧(4٥)(٣,٢)١٢،٦٥4،١٦٣٧٩،٩٥٩٠,٠٨٦،٣٢٠٦،٢١٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٣,٠١٨4،٨٢٨١١٨،٣٢٧،4٨٩١٢١٢٥٧.٣١١٩.٩(4,١٢٨)(4,4)٧٧،١٢٩،٩٥٩١،٢٥٦،٣٧4١,٢٩١٦،٢٩٠١٦،١٨٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦4٦٢١,١٨،٠٧٦٦٦4،٦٢٢١٢٩١٨١.٥٧٦.٨(٨٩٠)(4,٥)٢4،4٢٧،٨٦٧٩٠٥،٦٠٥٠,٩٣٣٧،٠٧٠٣٦،٨٨٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٠,٨٠٢،٦٧٦،٠٥٩١٢١4٦.٥٥٩.٢(٢٣)(4,٧)١٠،١٩4،٥٠4١٢٧،٢٦١٠,١٣١٢،4٨٣١٢،44٦فوالد هرمزگان جنوب

٦4٨١٧٢٣٢,٠١،٩٧4،٧٣١٩٧،٣٣4١٧4٢٣٥.4١٢٥.٠(٢٨4)(٣,٣)44،٠٦٢،٥٧٩٩١٣،4١١٠,٩4٢٠،٧٣٠٢٠،٨٩٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥١٩١٥١,٢٣٢٦٥٠٧،٣١٣٢٠٢١٢٥.٩٢4١.4***٠٣٨٣٣(١,4)١٨٧،٨١١٣٦،٢٥٨٠,٠4١٩٦،٢١٨١٩٣،٠4٥م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٨,٠١٧،٦٣١١،٨4٠١١٠٣٥٩.٢٩٨.٥-٣٠٣-4،٨٣١،4٢4١١4،٢٠٧٠,١٢٢٣،٦٣٢٢٣،٦٨٠٠,٥هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣44٥,٠٧٠,٥٧٢4٩,٦١٣,٦١4١١٠4.٥٨٣.4(٢٣)(4.٣)4٣،٧٣٥،٥٥٢٢4٠،٢٧١٠,٢٥٥،4٩4٥,4٥٦ ذوب آهن  اصفهان

١،٥١4،٣١١١،٥٦١،4١٥4٣,٠--٧،١٠٥                 

٣٩٦،4٢44٣,٠--٠٨،٧٥٥١٢،٣٣١                 

4٠٦،44٢4١,٣--١١،٩٥٨٥،٥١٦                 

٢٦٦،٢٨٩٢٦٩،٩٠٣٣،٦١4--١,٣                 

٢,٩--٢،٠٣٥،٨٩٢٢،٠٩٦،٢١٧٦٠،٣٢٥                

١٧،٧٢١١٨،٠٧٥٣٥4--٢,٠                 

*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

**** براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٦/٣١

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٧/٢٧

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

4- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٣١/٩٩/٠4

شاروم. ختور. كپرورنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد 4٠٨٠-١-پاكشو ٢٩١+

وملت. دكوثر. بميالنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٣٥٣١-٢-كاما ٢٢٦+

١,٦٩٩,٣٠٧حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ٢٢١٥-٣-انرژي٣ ٢١4+

٢٣,٠٥٦,٣٠٥ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٩٥تعداد نماد با تغييرات مثبت٥,٧4٥حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

١,١٧٥,٦٣٨تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٥٨تعداد نماد با تغييرات منفي٩٧,٥٢٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,١4٩,٣٠١تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٧تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩١٠تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش4٨تعداد 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

4٣١.٠نفت برنت٢٨,٦٠٦٠.4شاخص داوجونز

S&P ٦,٧٣٠٠.٢٥مس٣,4٨4٠.٠شاخص ٥٠٠

٢,4٣١٠.٥4روي(٠.4)١١,٦٧٢شاخص تركيبي نزدك

١,٨٦4٠.٦٠آلومينيوم(٠.4)٢٣,4١١شاخص نيكي ژاپن

١,٩٠٠١.١اونس طال٩4٠.١شاخص 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)

4(٠.٥)١٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١4٣.٦٦
٠.١

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

4١٠-4(١.٨)٢٠Iron ore index (62% Fe)١١٨.٧
(٣.٩)

Indian exports
(fob main India port)

4٣٠-4٣٥٠.٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

(٢.٠)١٣١.٧

UAE imports (cfr Jebel Ali)4٥٥-4٦٠٠.٠Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٣١.٠4
١.٥

Egypt imports (cfr main port)4٢٠-4٣٥٠.٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٢4.٧١
٠.٣

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:    اخابر٢. وآيند. وسپهر



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

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.514.253عدد  کاهشدرصد  02/3 و با منفیواحد  47.163شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 62.847میلیون سهم به ارزش کل  4.194

 در این بازار  واحد را تجربه کرد. بطوریکه 17.721عدد  کاهشدرصد  96/1با و  منفیواحد  354 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 34.563میلیون سهم به ارزش کل  1.547 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 کار  ینا «هایمتق یینتع یاتفرمول ه»رقابت براساس  یمنتقل نخواهد شد بلکه شورا یتخودرو به سازمان حما گذارییمتق

باال  نیابا ز یدلروش، تو یناقدام هم به نفع خودروسازان و هم بازار شود، چرا که بر اساس ا ینا یدشا را انجام خواهد داد.

 شده و بازار به سمت تعادل خواهد رفت. یشترب یزتعداد عرضه ن یبترت ینهمراه نخواهد بود و به ا

 م خانواده سهام ه ینقدشوندگ یتومان برا یلیاردم 2000 یصتخص :شوندیم یبازارگردان« وبانک» یرمجوعهز یهاتمام شرکت

  .یچند رشته ا ینا

 
 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  وده میلیارد ریال سود خالص شناسایی نم 43.192مبلغ  31/06/1399کچاد مطابق صورت های مالی شش ماهه منتهی به

 50،011ا میلیارد ریال و در دوازده ماهه سال گذشته برابر ب 26.650است. سود خالص شرکت در دوره مشابه سال گذشته 

 میلیارد ریال بوده است. 

 
 

 

 اخبار اقتصادی

  ماهه است. بانک  18در برابر دالر بوده و در اوج  یریدر حال قدرت گ یجهان یدر بازارها ینچ نیواارزشCreditSwiss  در

واردات  یشفزاا ،یلاز دال یکیو  یددر برابر دالر خواهد رس 6.669در ادامه سال به  یوانارزش  گویدیم یتوضع ینا یلتحل

 کشور است. ینها به داخل ایتیکامود

 قوط سنفت دوباره  یمتحاصل خواهد کرد ق یناننوامبر اطم یگذار یاستاوپک اعالم کرد اوپک پالس در نشست س دبیرکل

 کند. ینم یداپ یدیشد

 ینک دوشنبه ااوپ یبر سر تعادل بازار نفت مذاکره داشته اند. نشست فن یبار در هفته جار یندوم یبرا ین،بن سلمان و پوت 

 شود. یهفته برگزار م

  سال 5 ازمان ملل:سدر  یراندائم ا یندهنما ی،روانچ. ندارد یتامن یشورا یبه موافقت قبل یازین یرانامروز، تجارت اسلحه ااز

 است.  یافته اکنون خاتمه یرانعلیه ا یحاتیتسل یرقانونیغ یهایتمحدود –2231و مطابق قطعنامه -ویب برجام پس از روز تص
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 د دولت در عملکر روحانی .دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت یانتا پا یهسرما به سمت بازار ینگینقد یتجمهور: هدا یسرئ

 یدجد یالماس یدر عرضه اوراق مال یرا تاکنون قابل اتکا دانست و گفت: بخش خصوص یاسالم یمال یتعهدات ابزارها یفایا

 یهسرما ارو دولت در باز یحضور دائم بخش خصوصچنانچه خواهان  .استحضور داشته  یههمواره در بازارسرما یردهه اخ یط

 . یردگآنها در دستورکار قرار  یبرا یمال ینجهت تأم یننو هاییابزارساز یدبا یمهست

 از روزانه  یدرصد 100 یبیتقر یشبا افزا یشگاهپاال ینا 5 یوروو  4 یورو یلگازوئ یدشپنا اعالم کرد که مقدار تول یدتول معاون

 ینا یلگازوئ یهصفت یمپروژه عظ یاندازاز راه ینجعفرپور همچن علیرضا .یافت یشدر روز افزا یترل یلیونم 4به  یترل یلیونم 2

آغاز شده و  اندازیراهیشپروژه، مراحل پ ینا یدرصد 85از  یشب یشرفتخبر داد و گفت: با توجه به پ یندهدر سال آ یشگاهپاال

 خواهد شد. یدتول 5 یوروبر اساس  یلروزانه گازوئ یدتول یترل یلیونم 20 یتمام، کامل یبردار با بهره

 
 

 

 27/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24.707 25.436 نرخ دالر نیما
 

 37.400 35.200 نرخ سنا

 

 6.000.000 ربع سکه

 31.850 29.700 نرخ دالر سنا

     

 8.900.000 نیم سکه

 32.180 32.080 نرخ بازار آزاد

 

1.1717 EUR/USD:  

 

 16.099.000 تمام امامی

 31.850 29.700 صرافی ملی

     

 14.798.000 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): 293،690
( %8.74 )

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): 134،503،000
( %9.11 )

27/07/99  
دالر 1900  

27/07/99  
دالر 81.42  

SMA(20): 65.41  
( %7.2 ) 

27/07/99  
ریال 800.321  

27/07/99  
ریال 000098.147.  

SMA(20): 1913 
(%670.)  


