
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،٠٠٠٣٣7١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٢,٩٢،77٣١٣،٨٥٨،7٢٨7١٦4.٠٨٠.٢(١,٨٠١)(٥,٠)٩،٢١٣،١٦٦١٦٢،١٥٢٠,٢٦١7،٦٠٠١7،٦٠٠معدني و صنعتي گل گهر

١4,٣٣،٣٥٠٩،٩٨٥،4٩7٩١٣٨.٢١٠٠.١****١١٣77٨٨(١,٢4١)(٥,٠)١٢،٦٢١،٩4٣٢٠4،٨٨4٠,٣٣١٦،٢٣٠١٦،٢٣٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٢,٣٣٨٠٢٩،4٦٩١٠٨١٨١.7٢4٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٢4)(١,٥)٨٥٩،٦٢٣٣4،٣4٢٠,٠٥4١،4٠٥٣٩،٩4٦سنگ آهن گهرزمين

١٥٦7٢،٢٦7٢٦,٥٠٣٩،٦٢٦١١١١٩٨.٠١٩٢.٥(١٦٦)(4,٩)٢،١٩7،٠٥٠٩١،١٩4٠,١٥4١،٥١٠4١،4٨٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

4٩,٥١،٨744٦٦،٣4٠٢7٢٣١.٢١77.7**7٩٥١4٩٠(٨٠٥)(٢,٥)١،4٦4،77١٥٦،٢١٨٠,٠٩٣٩،٣٨٠٣٨،٣٨٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣4٣٢٠,74٩،7٦4٩٣،١74،٢١٩١٢٠٢٥4.٠١4٢.٦(٣,4٦٨)(٥,٠)٥٦،4٦7،١٥٠١،4٠٣،٢٠٩٢,٢٥٢4،٨٥٠٢4،٨٥٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣7٢١٢,٣٣،٠٣٠٨،١٦٦،١٦4٢٥٣١4٨.٠٦٨.٣(١٣)(4,٨)٦،١٨7،47٩٨٨،٦٩٥٠,١4١4،٣٣٥١4،٣١٠شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٢١٠4٢,٢٠٣٣٢،٦٠٣٣٢١٨٢.٨١٩4.٢(٥٩)(٠,٥)٢٩٠،٩7١٩،٩٣١٠,٠٢٣٥،7٣٠٣4،١٣٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٣,7٠,٠٠٨٦77٢٥,٠٠١7١٦٦.٢١٩٩.4(٥٨)(4,٩)١،٢٠٨،٥7٢٦٠،٥٠٣٠٥٠٠٦٠,٠٠4٩،٩٩٠فوالد اميركبيركاشان

٥.٢١٩١.٩-٠4٢٢٦٣٢١,٨٥٠،٠٠٠٦١،٦٨٩١٦٣(4,٥)٢،٦٨4،7٨٢٣٦،٢٨٢٠,٠٦١٣،٥١4١٣،44١گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥4١٥١٢,4٥،٥٥٠٣٢،٢١7،١٨٦٥٦٥٢٩.١١٨٣٨.7(١٣)(١,٠)١،4١٩،٨٢٠٨،٥٣٣٠,٠١٦،٢٦٠٦،٠١٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

7٠٨١٨7٢١,٩١٠٢،٠٥٥١7٠،٩7٠،7٥١١١7٢٣٩.٨١١٩.٩(4,4٥4)(٥,٠)١٢٠،4٩٨،٨47١،٨٦٥،٣٢٢٢,٩٩١٥،4٨٠١٥،4٨٠فوالد مباركه اصفهان

١7٥٣٦4٦٢٠,١١،4١٥٩،٣٦٠،٨٠4١٢7١٦7.٩7٦.٨(٩٠7)(4,٩)١١،١٦٥،٨4٦٣٩٣،74٥٠,٦٣٣٥،٢٦٠٣٥،٢٢٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦7٢٠,٠٥٠٠٣،٢٠٣،٣٦7١٢١٣7.٢٥٩.٢(١٨)(٣,٨)7،٠٥٢،٨٣١٨٣،٦7٦٠,١٣١٢،٠٠7١١،٨٥٩فوالد هرمزگان جنوب

٦4٨١7٢٣١,٠٥٠٠١7،٩٢٠،٠٨7١7٠٢٢4.7١٢٥.٠(٢٦4)(٣,٢)١٩،٠٩٠،٢٥7٣٨٢،٩٢٢٠,٦١٢٠،٠٦٠١٩،7٠٠فوالد كاوه جنوب كيش

٥١٩١4٩,7٠٢٨٠،٦4٠١٩٦١١٩.٢٢4١.4***٠٣٨٣٣(٣,٠)4،٦٣١،7٦٥٨٨١،٥7٣١,4١١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢74,٣١،٦٣٠١،٦٥٣١٠٦٣4١.٨٩٨.٥-٣٠٣-(4,7)٨،٠٨٥،4١٥١٨٢،٠4٨٠,٢٩٢٢،٥١٦٢٢،4٥١هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣444,4١٣٢,٨4١٨٨,4٠٨,74٨١١٠١.7٨٣.4(7)(١.٣)٥،٦٠٠،77٢٢٩،٢٣٦٠,٠٥٥،4٢١٥,٢٢٠ ذوب آهن  اصفهان

١،4٦٢،٣٨٢١،٥١4،٢7٣--٣٥١،٨٩١,4                

٣٨٢،٨٣٠٣٩٦،4١4١٣،٥٨4--٣,4                

4٠٠،7٠٣4٠٦،4٣٨٥،7١--٣٥,4                 

٢٦٢،٥٣٠٢٦٦،٢٨7٣،7١--٥٨,4                 

١،٩7٢،٢٢٢٢،٠٣٥،٨٩٣٦٣،٦7٣,١--١                 

١7،٢7٥١7،7٢١44٢,٥--٦                

4- 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

**** 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 ٩٩/٠٧/٢٨

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



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

كيا. كپرور. شزنگنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد 44٥4-١-كفرا ٥٣+

غپينو. رمپنا. فرابورسنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فارس 4٠7٨-٢-ختور ٣٨+

١,7٠٢,٢٥٩حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فملي ٣4٦٨-٣-كحافظ ٣١+

٢٣,١٠٦,4٣7ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٨٠تعداد نماد با تغييرات مثبت٢,٩٥7حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨74,٩٩٦تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٥٩تعداد نماد با تغييرات منفي٦٢,4٨7ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,١٨٥,١٨٨تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٨4تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩٢٣تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش47تعداد 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

(٠.٢)4٣نفت برنت٢٨,٦٠٦٠.4شاخص داوجونز

S&P ٦,77٣٠.٦4مس٣,4٨4٠.٠شاخص ٥٠٠

٢,4٨٦٢.٢7روي(٠.4)١١,٦7٢شاخص تركيبي نزدك

(٠.٥٦)١,٨٥٣آلومينيوم٢٣,٦7١١.١شاخص نيكي ژاپن

١,٩١4٠.7اونس طال(٠.4)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)

4(٠.٢)٠٨Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١47.٣٢
٢.٦

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

4١٠-4(١.٨)٢٠Iron ore index (62% Fe)١١٩.٠٨
(٥.٣)

Indian exports
(fob main India port)

4١٥-4(٣.٥)٢٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٢.4(4.١)

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

١٣٠.٦4
(٠.٣)

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

١٢٢.٩٥
(٣.7)

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:    فوالد. فارس. فملي



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

١,٦٣٩,7٣2٦,٠٩٩,8٠٣,٠٤٠١,٦٣٩,7٣2١,٠٠٠١,٦٣٩,7٣2٤,٠٠٠٣,72٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد
١,٦٣٩,7٣2٤5٩,١2٤,٩٦٠١,٦٣٩,7٣228٠١,٦٣٩,7٣228٠28٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد

58٩,7٦72٩٤,88٣,٣2٠58٩,78٠5٠٠58٩,7٦5٦2٠5٠٠فرآوري مواد معدني ايرانشمش روي ٩٩,٩8
52٩,2٣٦2٦٤,٦١7,88٠5٣٠,٦٣٦2٠٠528,٤٩٦٦2٠5٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)بيلت ٦٠٦٣-7

٤٩8,2١٩2٤٩,١٠٩,٦٤٠٤٩٩,٩٩٩2٠٠٤٩٣,٩2١١,١٤٠5٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش 5٠ پوندي 7/٩٩
١٠٠٠p-٩٩.8 ٤٩8,٠٤٣١,2٤5,١٠8,٠2٠٤٩٩,١2٩٦٠٠٤٩٤,52١٣,52٠2,5٠٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش

١٠٠٠p - ٤٩٦,٣٩٤٩٩2,788,5٦٠٤٩٩,٦٩٩٦٠٠٤٩5,١2١2,8٤٠2,٠٠٠مجتمع صنايع آلومينيوم جنوبشمش ٩٩,٩
5٠p - ٤٩5,١2١2٩7,٠72,٦٠٠٤٩5,١2١٣٠٠٤٩5,١2١٦٦٠٦٠٠مجتمع صنايع آلومينيوم جنوبشمش ٩٩,٩

١٠٠٠P-٩٩.7 ٤٩٣,٩2١١٦٠,52٤,٣25٤٩٣,٩2١٦٠٠٤٩٣,٩2١١,٦٠٠٣25آلومينيوم المهديشمش
١٠٠٠P-٩٩.7 ٤٩٣,٩2١827,٣١7,٦75٤٩٣,٩2١١,٦75٤٩٣,٩2١١,٦75١,٦75آلومينيوم المهديشمش

 G 2,87٠٩,٤7١,٠٠٠2,87٠١٠,٠٠٠2,87٠٣,٣٠٠٣,٣٠٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كم عيار (سرباره

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٢٨/٩٩/٠7



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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حقوقي ها

4١%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٥٩%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٢%

درصد فروش 
حقيقي ها

7٨%

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  .کردواحد را تجربه  1.462.382عدد  کاهشدرصد  43/3 و با منفیواحد  51.891بهادار با شاخص کل بورس اوراق

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 33.474میلیون سهم به ارزش کل  2.016

 در این بازار  به کرد. بطوریکهواحد را تجر 17.275عدد  کاهشدرصد  52/2با و  منفیواحد  446 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 29.011میلیون سهم به ارزش کل  941نیز 
 

 

 هاشایعات و شنیده

 شود یدالر دادوستد م 440در محدوده  یلیپیندر ف ودالر  445 یلنددر تا یلتحو یبرا یرانا یلتهر تن ب. 

 
 

   بر اطالعیه های کدال مروری

  ود  سال سو کل  یالر 3قبل عدد در مدت مشابه سال  ینا .محقق کرده است یالر 289هر سهم  یماهه به ازا 6وبصادر  در

نسبت  %249رشد  ،بانک هاست یاتیسود عمل یمشاع که  به نوع یبانک از درآمدهابه ازای هر سهم بوده است.  یالر 14قبل 

 است.درج شده  یانتومان ز یلیاردم 975ماهه 6در  یبه مدت مشابه سال قبل دارد. مبادالت ارز

  وره داین قلم در . است محقق کردهبه ازای هر سهم سود  یالر 38،856 یقیتلفمطابق صورت های مالی شش ماهه فپنتا

سهم بوده است.  ریال به ازای هر 21،116و در کل دوره دوازده ماهه سال گذشته برابر با  7،516مشابه سال گذشته برابر با 

ر نتیجه دهای عملیاتی و عمده دلیل افزایش سودآوری گروه، رشد نرخ فروش محصوالت نسبت به سال گذشته و کاهش هزینه

ال سود شرکت اصلی در شش ماه اول سدرصد بوده است. همچنین  42درصد به  16ص شرکت از افزایش حاشیه سود ناخال

سال مالی گذشته  و در کل 549ریال به ازای هر سهم است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته برابر با  1،324جاری برابر با 

 ریال به ازای هر سهم بوده است.  4،120برابر با 

 
 

 

 اخبار اقتصادی

 ن به سال شدن نرخ رشد آ یک، اما نزدکه کمتراز حد انتظار بود رسید ٪9/4به  2020 در سه ماهه سوم ینچ ید اقتصادرش

بود که توسط  یددرص 3/5رقم البته کمتر از  ین، نشان دهنده روند رو به بهبود آن است. ا -کرونا یریقبل از همه گ -گذشته 

 .هه دوم بودسه ما یدرصد 3.2، اما باالتر از رشد شده بود ینیبیشژورنال پ یتشده توسط وال استر یاقتصاددانان نظرسنج

 یگذاردفه 2020سال  یو برا کرد یشکنشد، سنت یرانکرونا و یروساقتصاد آن در سه ماهه اول توسط و ینکهپکن پس از ا

نرخ   .یندار نمارا مه یروسکنند و و یتقول دادند امسال بازار کار را تثب آن ی، رهبران اقتصادنکرد. در عوض یینرشد را تع

کورد ر فوریه در و درصد 6/5، در آگوست کمتر از یافت کاهش درصد 4/5در سپتامبر به  ینچ یشهر یدر نظرسنج یکاریب

 .زد رادرصد  2/6

 بلاقدامات متقا»تواند یم ینقانون، چ ینکرد. طبق ا یبصادرات اقالم حساس را تصو یدقانون جد یکامقابله با آمر یبرا ینچ »

 اتخاذ کند. کنند، یم یدکشور را تهد یو منافع مل یتکه از کنترل صادرات سوء استفاده و امن یمناطق یادر قبال کشورها 
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 ر منظو به :گفت یاقتصاد، نفت، صمت و جهاد کشاورز یو وزرا یبانک مرکز یسمجلس در جلسه شب گذشته با رئ رئیس

 .می کندبرگزار  یکبارروز  10خود را هر  یجلسات نظارت ،مجلس هاییسیون، کمارز بازارو نظارت بر  یگیریپ

 ر بازا یزمکانو منطبق بر م یردستوریصورت غبر استفاده از ابزار نرخ سود به ی،اقتصاد یدر جلسه ستاد هماهنگ جمهوریسئر

 نرخ یتهدا یبرا ی،است که بانک مرکز یازو ن زندیثبات بازارها را برهم م یدستور یهاروش ی،کرد. به گفته روحان یدتاک

 یدار باز تاکباز یاتد عملمنظم از رون یهااو بر ارائه گزارش ینبازار باز استفاده کند. همچن و یقانون یاز ابزارها یبانک ینسود ب

 یرهااز ابزا بانکییند بنرخ سو یتهدا یبرا ینشان کرد که بانک مرکزخاطر یقانون یدرباره استفاده از ابزارها یروحان .کرد

 .و بازار باز استفاده کند یقانون

 
 

 

 28/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 26.297 26.548 نرخ دالر نیما
 

 36.200 33.950 نرخ سنا

 

 5.800.000 ربع سکه

 30.900 28.650 نرخ دالر سنا

     

 8.700.000 نیم سکه

 30.950 30.750 نرخ بازار آزاد

 

1.1784 EUR/USD:  

 

 15.541.000 تمام امامی

 30.900 28.650 صرافی ملی

     

 14.697.000 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): 295،565
( %4.5 )

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): 135،726،500
( %7.65 )

28/07/99  
دالر 1914  

28/07/99  
دالر 72.42  

SMA(20): 80.41  
( %15.2 ) 

28/07/99  
ریال 500.309  

28/07/99  
ریال 000970.146.  

SMA(20): 1911 
(%130.)  


