
ارزش معامالتحجم معامالت
درصد از كل

 ارزش معامالت
       قيمت  پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص
EPS   98

EPS شش ماهه 

اول 99
P/Eتقاضا

رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠٣٥٨١٩٠.٠٩٢.٠****٦٩٦٦٣--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٢,٣١٤،٣٠٩١٠٤،٨٤٦٧١٥٦.٣٨٠.٢****١٤،٩٧٠،٦٦٧٢٥٠،٨٢٦٠,١٩١٦،٧٥٠١٦،٧٠٠٠,١٢٠١٣٦١٣٣١معدني و صنعتي گل گهر

١٠،٧٤٦،٦١٢١٦٦،٩٨٢٠,١٣١٥،٥٤٠١٥،١٨٠٠,٤٨٨١١٣٧٧٨٨١٣,٧١٧،٦٦٦٤١،٠٢٠٩١٢٨.٥١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٢,٠١،٩٥٤١٠٠١١٥١٧٩.٩٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦)(٠,٤)٥٩٥،٤٦٨٢٣،٩٧٦٠,٠٢٤٠،٨٥٣٣٩،٩٠١سنگ آهن گهرزمين

١،١٤٩،٤٧٢٤٦،٤٣١٠,٠٤٤٠،٣٨٠٣٩،٤٣٠٢,٠٦٠١٥٦٧٣،٢٨٧٢٥,٨٧،٠٠٠٣،٥٩٥١١٢١٩٠.١١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٤٨,٢٠٨٤،٢٩٤٢٩٢٢٢.٢١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(٧١٨)(٢,٣)١،٣٩٧،٤٦٣٥٢،١٥٢٠,٠٤٣٨،٣٠٠٣٧،٢٥٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٢٠,٠٣٨٠،٢٠٥٢٥٥،٩٩٠١٢٢٢٤١.٩١٤٢.٦****١٤٨،٤٩٦،٦١٢٣،٥٦١،٧٩٨٢,٦٩٢٣،٩٩٠٢٣،٧٣٠١,٦١,٠١٤١١٩٩٣٤٣ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥١،٠٢٦١١,٤٥٣،٦٢٣٧١،٣٠٥٢٤٩١٢٩.٧٦٨.٣(٧)(٣,٠)١٤،٢٧٠،٤٤٩١٨٩،٣٩٧٠,١٤١٣،٢٧٢١٢،٩٩٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٨٠٩٤١,٥١٨٠٩،٨١١٣٢٠٨٠.٥١٩٤.٢(١٣٥)(١,٢)٧٢٣،٢٤٨٢٤،٥٢٦٠,٠٢٣٥،١٣٠٣٣،٧٩٠فوالد خراسان

٢٣,٧٣٧٧٤,٠٠١٤٨٣,٠٠١٦٤٦٦.١١٩٩.٤****١،٤٥٨،٣٠١٧٢،٩٣٥٠٥٠٠١٠,٠٠٥٠،٢٤٠٤,٥٤٩٢١١١١٢٩٠فوالد اميركبيركاشان

٣.٤١٩١.٩-٣٢٧,٩٥٠،٦٣٥٢٠٠١٦٠****٢،٤٢٥،٦٦٤٣٣،٤٠١٠,٠٣١٣،٧٧٠١٣،٧٩٩٢,٨٠٤٢٢٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

١١,٩١٨،٩٧٤١٢،٦٣٤،٨٦٨٥٦٢٢٣.٦١٨٣٨.٧****٥٠٥٤١٥(٣٠)(٢,٣)٢١،٠٢٥،٢٨١١٢٥،٨٥٨٠,١٠٥،٩٩٠٥،٨٣٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨٤٨٣٢٠,٢٢٣٠،٦٥٨١٦٨،٨٦٠١٢٠٢١٤.٩١١٩.٩(٢,٠٩٠)(٢,٦)٣٥٩،٣٥٠،٤٤٦٥،١٥٠،٤٠١٣,٨٩١٤،٣٣٠١٤،٣٦٠فوالد مباركه اصفهان

١٣،٣٩٦،٣٣٦٤٥٣،٨٥٤٠,٣٤٣٣،٨٨٠٣٢،٩٠٠٠,٧١٢٥١٧٥٣١،٧٧٥١٩,٣٧٠٨،٥٢٦٧٤٤،٩٢٢١٢٩١٥٧.٦٧٦.٨فوالد  خوزستان

١٥،٩٥٦،٠٨٦١٨٩،٠٤٠٠,١٤١١،٨٤٧١١،٧٧٠٢,٣١٠٦٠٠٨٤٧١٩,٧١٦٢،٩٩١٥٠٠١٢١٣٤.١٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٣٢،٣٠٢،٠٨١٦٢٥،٧٥٣٠,٤٧١٩،٣٧٠١٩،٠٦٠١,٥١١٤٦٤٨٨٠١٢٩,٩١٣،٨٠٠١٦٨،٤٠٠١٣١٢١٣.٧١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

٤٩,٧٠٠٢٦٢١١٩.٢٢٤١.٤(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٧٣,٣٤٢٤،٣٦٩١٤،٣١٣١٠٧٣٣٧.٢٩٨.٥(٢)٣٠٣-(١,٠)٤،٧٨٦،٣٤٢١٠٦،٢٩٦٠,٠٨٢٢،٢٢٣٢٢،٤٤٦هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٤١,٧٨٤٥,٨٩٢٧٠٩,١٠٤١٨٩.٤٨٣.٤****١٢٢٣٤(٦)(١.٢)٢٢٧،٦٠٩،٥٧٦١،١٥٨،٢٨٣٠,٨٧٥،٠٨٩٤,٩٣٤ ذوب آهن  اصفهان

٠,٥--١،٤١٢،٣٠٠١،٤١٩،٣٠٦٧،٠٠٦                 

٠,٥--٣٦٩،٧١٣٣٧١،٥٤٧١،٨٣٤                 

٠,٣--٣٩٣،٨٧٢٣٩٤،٩٤٨١،٠٧٥                 

٠,٣--٢٥٨،٠٣١٢٥٨،٧٣٦٧٠٥                 

٠--١،٩٠٩،٧٧٢١،٩١٣،١٦٨٣،٣٩٦                       

٠,٢--١٦،٩٧٠١٧،٠٠٨٣٨                    

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 دوره سه ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٦/٣١
**** براي دوره سه ماهه اول سال ٩٩

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٧/٣٠

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

متوقف به دليل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

٤- شاخص كل (هم وزن)



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣١

نوين. شاروم. نورينمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٢٠٩٠-١-فملي ١٠١٤+

نيرو. وساپا. حكشتينمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-تاپيكو ١٥٤٤-٢-خودرو ٩٥٢+

١,٧٢٠,١٦٤حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-حكشتي ١٠١٥-٣-وبملت ٨١٧+

٢٣,٢٩٠,٨٩٤ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٣٥٤تعداد نماد با تغييرات مثبت١٢,٦٣٦حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٨٣,١٩٤تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٤٩٢تعداد نماد با تغييرات منفي١٣٢,٤٤٠ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,٣٢٥,٩١٧تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٣تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٩٩تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٥٤تعداد 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

(٠.٧)٤٢نفت برنت٢٨,٣٠٩٠.٤شاخص داوجونز

S&P ٦,٩٧٥١.٠١مس٣,٤٤٣٠.٥شاخص ٥٠٠

٢,٥٧١١.١٦روي١١,٥١٧٠.٣شاخص تركيبي نزدك

١,٨٥٢٠.٦٧آلومينيوم٢٣,٦٤٠٠.٣شاخص نيكي ژاپن

١,٩١٩٠.٤اونس طال(٠.٤)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)

٤١٠٠.٢Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٤٧.٣٢
٢.٦

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

(١.٨)٤٢٠-٤١٠Iron ore index (62% Fe)١١٩.٦١
(١.٣)

Indian exports
(fob main India port)

(٣.٥)٤٢٠-٤١٥Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

(٠.٦)١٣٣

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

١٣٠.٦٤
(٠.٣)

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

١٢٢.٤٧
(٣.٩)

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:    خودرو. شپنا. فوالد



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

SM ١٠8,827١,85٠,٠5٩,٠٠٠١٠8,82727,٠٠٠١٠8,827١7,٠٠٠١7,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
٩٦,٤١٩١,٤١7,٣55,8٠٠٩٦,٩١٩١٤,7٠٠٩5,٠٩2١٦,٣٠٠١٤,7٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم 
٩٦,٣٠٦١,٠٣٠,٤7٤,٣٠٠٩٦,٣٩٩١٠,7٠٠٩5,٠٩2١١,٩٠٠١٠,7٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم 
٩٦,7٣7٩٦7,٣٦٦,٤٠٠٩٦,٩١٣١٠,٠٠٠٩5,٠٩2١٣,١٠٠١٠,٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم 
٩5,5٠٠٩55,٠٠٤,٩5٠٩5,7٩٩١٠,٠٠٠٩5,٠٩2١٠,8٠٠١٠,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
٩5,727٩٤7,٦٩٦,7٠٠٩٦,١١١٩,٩٠٠٩5,٠٩2١١,٠٠٠٩,٩٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم 
SM ١٠8,8277٦١,78٩,٠٠٠١٠8,8277,٠٠٠١٠8,8277,٠٠٠7,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
C ١٠8,8275٤٤,١٣5,٠٠٠١٠8,827١٠,٠٠٠١٠8,8275,٠٠٠5,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

٩5,١2٣٤75,٦١٦,٠٠٠٩5,١٩85,٠٠٠٩5,٠٩25,٣٠٠5,٠٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم 
٩5,٦٤٣٣٩2,١٣٦,٣٠٠٩٦,٠٠٠٤,١٠٠٩5,٠٩2٤,٦٠٠٤,١٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن شمش بلوم 
١,٦88,5٦٠2٣٦,٣٩8,٤٠٠١,٦88,5٦٠85٠١,٦88,5٦٠١٤٠١٤٠گيل راد شمالمس مفتول
٩7,٠٦52٣2,٩5٦,5٠٠٩8,55٩2,٤٠٠٩5,٠٩2٣,2٠٠2,٤٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
٩5,2٣٩١٩٠,٤77,5٠٠٩5,٣٩٩2,٠٠٠٩5,٠٩22,٣٠٠2,٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 

5٣,8٣٦,78٤١٦١,5١٠,٣525٣,8٣٦,78٤٣٤7,٤28,٩٠8١5٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
٤٦,8٠5,55٩١٤٠,٤١٦,٦77٤٦,8٠5,55٩٣٤٦,٦28,٠77١2٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
٤٦,٦8٠,8٦8١٤٠,٠٤2,٦٠٤٤٦,٦8٠,8٦8٣٤٤,885,٤5٠١5٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها
٤5,727,٩٩٩١٣7,١8٣,٩٩7٤5,727,٩٩٩٣٤5,٤٩٩,5٤5١8٣شركت ملي صنايع مس ايرانكنسانتره فلزات گرانبها

٩٦,٠٦5١2٩,٦87,٦٠٠٩٦,٦2٩١,٣5٠٩5,٠٩2١,5٠٠١,٣5٠گسترش خدمات آتيه انديشان شمش بلوم 
C ١٠8,827١٠8,827,٠٠٠١٠8,827١,٠٠٠١٠8,827١,٠٠٠١,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

٩5,٠٩2١٠٤,٦٠١,2٠٠٩5,٠٩2٣,٠٠٠٩5,٠٩2١,١٠٠١,١٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 
٩٦,٠75٩٦,٠7٤,٦٠٠٩٦,٠٩٩١,٠٠٠٩5,٠٩2١,5٠٠١,٠٠٠آلياژ شمش يزدشمش بلوم 

58٩,7٦582,5٦7,١٠٠58٩,7٦5١٤٠58٩,7٦5١٤٠١٤٠ذوب احياي روي قشمشمش روي ٩٩,٩7
٩5,٦٠27٦,٤8١,2٠٠٩5,٦٦٩8٠٠٩5,٠٩2١,٠٠٠8٠٠مجتمع ذوب آهن و نورد كرمانشمش بلوم 
٩5,5٦٦٦٦,8٩٦,5٠٠٩5,٦٩27٠٠٩5,٠٩28٠٠7٠٠فوالد كوير دامغانشمش بلوم 
٩5,2٠757,١2٤,2٠٠٩5,22٩٦٠٠٩5,٠٩27٠٠٦٠٠گروه صنعتي پارس بوتيل يزدشمش بلوم 
٩5,8٦٣52,72٤,٤5٠٩٦,١7٩55٠٩5,٠٩2٦5٠55٠پاسارگاد فوالد نويدشمش بلوم 
٩5,٠٩2٤7,5٤٦,٠٠٠٩5,٠٩25٠٠٩5,٠٩25٠٠5٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 

58٩,7٦5٤7,١8١,2٠٠58٩,7٦52٤٠58٩,7٦5١٠٠8٠ملي سرب و روي ايرانشمش روي ٩٩,٩7
2,٦٦٣,٩٩٩2٦,٦٣٩,٩٩٠2,٦٦٣,٩٩٩١٠١,8٣٠,2755٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,٦٤7,٩٩٩2٦,٤7٩,٩٩٠2,٦٤7,٩٩٩١٠١,82٦,٠٤٤٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,5٩8,٠٠٠25,٩8٠,٠٠٠2,5٩8,٠٠٠١٠١,8٣7,8٠8٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,588,2٦825,882,٦8٠2,588,2٦8١٠١,7٩٦,١٦١5٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,57٩,٩٩٩25,7٩٩,٩٩٠2,57٩,٩٩٩١٠١,77٣,7٠85٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,575,77825,757,78٠2,575,778١٠١,788,7٣٤٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,57١,١5525,7١١,55٠2,57١,١55١٠١,8١٠,٦7٣٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,5٦٦,٦٦٦25,٦٦٦,٦٦٠2,5٦٦,٦٦٦١٠١,8٣٣,٣22٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,5٦١,١١٠25,٦١١,١٠٠2,5٦١,١١٠١٠١,8١2,٩٣٠٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/٣٠
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 مروری بر بازار سرمایه  

  طوریکه ب. کردواحد را تجربه  1.412.300عدد  کاهشدرصد  49/0 و با منفیواحد  7.006شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 92.461میلیون سهم به ارزش کل  10.727

 ر این بازار دبه کرد. بطوریکه واحد را تجر 16.970عدد  کاهشدرصد  22/0با و  منفیواحد  38 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 40.137میلیون سهم به ارزش کل  1.934نیز 
 

 

 هاشایعات و شنیده

 دهدیبرتر نشان م یالتا یندرصد در ا 47به  48را  یدنبا یداتازه دانشگاه فلور ینظرسنج. 

 امضا کردند. یدو امارات قرارداد لغو رواد یلاسرائ 

 مشترک  یدو تول یخودروساز دو کشور به منظور انتقال فناور یهاشرکت ینب یهمکار ین،و چ یرانشود در توافق ا یگفته م

 شده است. یدهثالث د یجهت عرضه در بازار دو کشور و کشورها

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 هسیت از سهام شرکت سرمای 2گردید مقرر  29/07/1399مورخ  1399168012787669با توجه به حکم شماره  :وتجارت-

 .که آثار مالی آن متعاقبا اعالم خواهدگردید عت آتی به بانك تجارت مسترد گرددسا 48گذاری ملی ایران ظرف 

  وده و ب یالر 45ت. جمع سود شش ماهه شرکت سود ساخ یالر 44و در سه ماهه دوم  1وتجارت  بانك تجارت سه ماهه اول

 کرده بود. ییشناسا یانز یالر 45که در مدت مشابه سال قبل  یستدر حال ینا

  و در  386ه ریال اعالم نمود. شرکت در شش ماه سال گذشت 483فوالد سود هر سهم خود را در شش ماه اول سال جاری برابر

 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق نموده بود.  708کل سال 

  ل گذشته ابه ساریال اعالم نمود که نسبت به شش ماه مش 1،775خود را برابر با  99فخوز سود هر سهم شش ماه اول سال

 ت. ریال بوده اس 1،753و کل سال  1،160درصد رشد داشته است. در سال گذشته سود هر سهم شش ماهه برابر با  53

  شابه ممیلیارد ریال سود خالص محقق نمود که نسبت به دوره  9،632فخاس در دوره شش ماهه ابتدایی سال جاری مبلغ

ه ماه میلیارد ریال و در کل دوازد 3،952رکت در مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. ش %140سال گذشته بیش از 

 میلیارد ریال سود حاصل کرده بود. 7،615سال گذشته 

  یال به ر 801درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته برابر با  100خود را با رشد بیش از  99کاوه سود شش ماهه سال

زای هر سهم اریال سود به  648ریال و برای کل سال گذشته  389ال گذشته کاوه ازای هر سهم اعالم کرد. در دوره مشابه س

 محقق کرده بود. 

  ارد ریال میلی 3،436میلیارد ریال سود حاصل کرد. شرکت در دوره مشابه سال گذشته  9،230ارفع در شش ماهه سال جاری

 مود. میلیارد ریال سود محقق ن 7،873و در کل دوره دوازده ماه سال گذشته 
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  62ذشته میلیارد ریال سود خالص محقق نمود که نسبت به دوره مشابه سال گ 43،192کچاد در نیمه اول سال جاری مبلغ% 

رده کریال سود خالص اعالم  50،011و در کل سال گذشته  26،650رشد نشان می دهد. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 

 بود.

  شابه سال یال سود به ازای هر سهم محقق نمود. این مبلغ نسبت به شش ماهه مر 3،287کنور در شش ماهه سال جاری مبلغ

درصد رشد داشته است و حتی بسیار بیشتر از کل سود گذشته بوده است. شرکت در شش ماهه اول سال  344گذشته 

 ریال سود محقق کرده بود. 1،548ریال و در کل سال مالی گذشته  740گذشته 

 شته ریال سود به ازای هر سهم خود محقق نمود که نسبت به دوره مشابه سال گذ 1،187ری فوالژ در شش ماه سال جا

 رشد داشته است. عمده دلیل افزایش سود شرکت، افزایش نرخ فروش محصوالت شرکت بوده است. شرکت در مدت 423%

 ریال سود محقق کرده بود. 770و در کل سال گذشته  227مشابه سال گذشته 

 های گروه در دوره شش ماهه سال جاری و مقایسه با دوره گذشته به تلخیص زیر است: سود خالص شرکت 

 ارقام به میلیون ریال 

 نماد
دوره شش ماهه 

 99اول سال 

دوره شش ماهه 

 98اول سال 

ماهه سال 6درصد تغییر دوره 

 98ماهه سال 6به دوره  99

ماهه  12دوره 

 98سال 

 147،959،808 1/25 80،683،731 100،948،798 فوالد

 33،395،871 9/52 22،105،621 33،810،515 فخوز

 7،615،141 7/143 3،951،538 9،631،821 فخاس

 9،724،142 8/105 5،836،123 12،009،909 کاوه

 7،873،897 6/168 3،436،451 9،229،627 ارفع

 50،011،138 1/62 26،650،411 43،191،818 کچاد

 4،546،498  2،173،755 9،652،699 کنور

 

 
 

 اخبار اقتصادی

 یلیمعدن مس ش Candelaria یمتعلق به شرکت معدن Lundin یهحاددو ات یدنکانادا اعالم کرد که پس از رفتن و کنار کش 

 (یمتق یتخود را متوقف کرد. )کاهش در عرضه، تقو یتاز کار، فعال یکارگر

 یافت یشفزامحصول، ا ینباالتر ا یدفوالد و تول یبهبود تقاضا یلتقاضا به دل یشافزا یدر پ ینو شمش در چ یلگردم یمتق. 

 یکشورها یشترب بینییشپطبق این  کند. یدادرصد کاهش پ 23به  یگرتا دو سال د یرانتورم ا که کرد بینییشپ یجهان بانك 

به روند  یادیز یرشد بستگ ینمجددا وارد رشد مثبت خواهند شد. هر چند که مقدار ا ینده( سال آیرانمنطقه )از جمله ا

که طبق  یاه گونهمنطقه بهتر خواهد بود ب یبا کشورها یسهدر مقا یرانعملکرد اقتصاد اکرونا خواهد داشت.  یروسمقابله با و

 درصد کوچك خواهد شد. 4.5 امسال یرانصورت گرفته، اقتصاد ا ینیب یشپ

 قرار  یددولت مجددا مورد تاک یشب با پنج عضو اقتصاد یکشنبهجلسه  محورهای :وزارت صمت تمام شد یرعلنیجلسه غ

اتاق  یلتشک دوم ا،آنه یاعتبار یتاستفاده از ظرف یصادرکنندگان خوشنام برا یکایسند یلاول تشک :در خصوص .گرفت

نفت در پنجره واحد  یلسوم تشک ت،برابر صادرا واردات در یاتعمل یممستق یاجرا یکاال با کاال در صمت برا یمرکز یتهاتر

مکمل  یاتبا عمل یانتشار اوراق دولت یقبودجه و بازار ارز از طر یکسر یریتو چهارم مد یاساس یبرابر واردات کاالها
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 یزمو مداخله در مکان یدستور یگذار یمتدرباره بازار فوالد بر رد هرگونه ق همچنین omo طریقاز  یبانك مرکز یبازارگردان

مانند فوالد در  ییتا محصوالت نها یهمواد اول یرهزنج ص،مشخ یدوره زمانبند یكشد و مقرر شد در  یدعرضه و تقاضا تاک

 .شود یریبازار از رانت و فساد جلوگ یحرفه ا یگر یمبورس کاال عرضه شود و با تنظ

 مقرر شد  فوالد؛ یرهزنج یگذار یمتمشکالت درباره ق یجادتوجه به ا با مجلس گفت: یاقتصاد یسیونکم رئیسیمی پورابراه

به دنبال  اییجهنت یچرانت و فساد در کشور ه یجادبجز ا یدستور قیمت از دستور کار خارج شود. «یدستور هاییمتق»

 مخالف است. یدستور یگذار یمتبا ق یاقتصاد یسیونندارد، مجلس و کم

 درخواست شد که طبق ضوابط  حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: یعکل صنا یرگذار خودرو مشخص شد: مد یمتق

ضوابط  یننظارت کند که ا یتسازمان حما یکند ول یینرا تع یهپا یمتها قشرکت یرهمد تیئه یت،سازمان حما یمتق یینتع

 .باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند یشود، طور یترعا

 تعلق به م یدیخورش یروگاهو ن فارسیجخل یرینآب ش یهاچادرملو:  پروژه یو صنعت یشرکت معدن یرعاملمد زاده،یتق ناصر

 .شوندیم یبردارماه امسال وارد مدار بهرهچادرملو بهمن
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 30/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 25.875 26.636 نرخ دالر نیما
 

 34.450 30.720 نرخ سنا

 

 4.950.000 ربع سکه

 29.080 25.620 نرخ دالر سنا

     

 7.550.000 نیم سکه

 29.150 29.050 نرخ بازار آزاد

 

1.185 EUR/USD:  

 

 14.299.000 تمام امامی

 29.080 25.620 صرافی ملی

     

 13.398.000 بهار آزادی

 

 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 
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(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

1,450      

1,550      

1,650      

1,750      

1,850      

1,950      

2,050      

2,150      

145,000      
165,000      
185,000      
205,000      
225,000      
245,000      
265,000      
285,000      
305,000      
325,000      
345,000      

SMA(20): 297.650
%2.11

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): 136.650.500
%1.99

30/07/99  
دالر 1919  30/07/99  

دالر 47.42  

SMA(20): 07.42  
( %95.0 ) 

30/07/99  
ریال 500.291  

30/07/99  
ریال 000980.133.  

SMA(20): 1907 
(%0.63)  


