
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

٦٩٦١٢٥٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠٣٨4١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٥٢٠١١,٧4،٥٥٠٣،٨٩٢،٨٧٧٨١4٩.١٨٠.٢(١,٥٣٧)(4,٧)١٥،4٣٣،٥٦٢٢4٦،٣١٠٠,١٥١٥،٩٦٠١٥،٩٢٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٧٨٨١٣,٠٣٥٠٧،٧4٥،4١٦١٠١١٨.٥١٠٠.١(١,٠٣٠)(4,٦)١٣،٣٥٦،٥٨١١٩٨،٠4٥٠,١٢١4،٨٣٠١4،٧٧٠معدني وصنعتي چادرملو

٢١,٩٠٥١4،4٨٧٧٦١٧٩.4٢4٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦)(٠,4)٢4٠،٨٥٧٩،٣٥٥٠,٠١4٠،٦٨٨٣٨،٨١١سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٣،٢٨٧٢4,٥٢٥٠٦4٣،١٩٧١٢٨١٧٦.١١٩٢.٥(١٥4)(٥,٠)١،4٨٥،4٣٦٥٦،٩٩٧٠,٠4٣٨،٣٧٠٣٨،٣٧٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

4٧,٣٠١،٢44،٧4٩٣١٢١٦.٣١٧٧.٧**٧٩٥١4٩٠(٥٥٧)(١,٩)١،١٧٠،٣٨٦4٢،٥٩٠٠,٠٣٣٧،٥٩٠٣٦،٣٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩١،٠٠٨١٩,١٣٢،٠4٩٧٩،٥٢٦،4٨٦٢٢٢٦.٥١4٢.٦(٢,٨٨٩)(4,٥)٣٠،١١٩،١٦4٦٨٩،٨٠٩٠,4٣٢٢،٩٠٠٢٢،٨٠٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥١،٠٢٦١٠,٩٥٠٠٢،١٢٩،٧٩٦٢٦٣١١٩.٨٦٨.٣(١١)(4,٦)4،٨٧٩،4٦٨٦١،٨٠١٠,٠4١٢،٦٦٦١٢،٦٠٩شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٨٠٩4١,٣٠١٥٦،٠١٩٣٢٩٧٩.٦١٩4.٢(٦٥)(٠,٦)٣4٣،١4٠١١،4٥4٠,٠١٣4،٩٢٠٣٣،٣٨٠فوالد خراسان

١،44٣،٠١٣٧٢،٦4٥٠٥٠٣4٠,٠٠4٩،4٠٠٠,٧٧٢١١١٣،٩٥4٢٣,٨٢٨٣٠,٠٠٧4٧٥,٠٠١44٦٧.١١٩٩.4فوالد اميركبيركاشان

٣.٨١٩١.٩-٠4٢٢٦٣٢٦,4٣،٣٥٠٨،٠٧٩١٨٦(٠,٥)٢،٩٢٣،4١٠4٠،٠٧٥٠,٠٢١٣،٧٠٨١٣،٣٥٧گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

١١,٨4٢،٣٠٠٣٠،٨٩٧،4٨٥٥4٩٢٢.٧١٨٣٨.٧****٥٠٥4١٥(٨)(٠,٧)١،٢٥٥،٥٧٦٧،١٥٧٠,٠٠٥،٩٥٠٥،٧٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨4٨٣١٩,4١٢٣،٧٨٠١٩٨،٦١٧،٢4٧١٣٢٢٠٢.١١١٩.٩(٣,٢٢4)(4,١)٦٥،١٥١،٥٩٧٨٩٥،١٠١٠,٥٦١٣،٧4٠١٣،٦٢٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣١،٧٧٥١٨,٥٢،٦٥٨١،٣١٧،4١٦١٣٩١4٦.٩٧٦.٨(٧١٢)(4,٢)٢٠،٣٥٢،4٨٨٦٦٠،٣٣٨٠,4١٣٢،4٥٠٣٢،١٩٠فوالد  خوزستان

٦٠٠٨4٧١٨,٩٠4،4١4،4٦٦١٣١٢4.٧٥٩.٢(١٨)(4,١)١٢،٦٠٨،٢٩٩١4٣،٣٢٠٠,٠٩١١،٣٦٧١١،٢٥٥فوالد هرمزگان جنوب

٦4٨٨٠١٢٨,٥٣٨٥4،4٥٣،٠٢٨١4٣١٩٩.٧١٢٥.٠(٣4٥)(4,٥)٢٢،٧٣٠،٦١44٢٠،٣٧٧٠,٢٦١٨،4٩٠١٨،4١٠فوالد كاوه جنوب كيش

4٩,٧٠٠٣٠٦١١٩.٢٢4١.4(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٧4,٣٣،٣٠٢٢١،١٦4١٢١٣4١.٧٩٨.٥(٢)٣٠٣-٦،٥٩٥،٠٦٢١4٨،4٧١٠,٠٩٢٢،٥١٢٢٢،٣٠١١,٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٨٩٣٩,٨٦٥,٣١4٨4,4٥4,٣٠٨١٨٠.٨٨٣.4(٢١)(4.٥)٥٠،١٠١،٢٧١٢4٣،44٥٠,١٥4،٨٥٩4,٨٣٥ ذوب آهن  اصفهان

١،٣٧4،٠4٩١،4٣--١٢،٣٥٥٣٨،٣٠٦                      

٣--٣٥٩،٣٦٢٣٦٩،٣٨٠١٠،٠١٨                      

٣٨٩،١١٩٣٩٣،٨٨١4،١--٧٦٢                       

٢٥4،١--٩٠٧٢٥٨،٠٢٦٣،١٢٠                       

١،٨٥٨،٨٢١١،٩٠٩،٩٠٥٥١،٠٨4--٣                      

١٦،٦٧٦١٦،٩٧٠٢٩4--٢                      

*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 ٩٩/٠٨/٠٣

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

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. كحافظ. خاهننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٣٢4٠-١-خاهن ٩٦+

فاسمين. شيراز. پتايرنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٢٩٠4-٢-كحافظ 4٨+

١,٧٢4,٢٣٣حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-شپنا ١٧١٧-٣-كدما 4٦+

٢٣,٣4١,٦٢4ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١4١تعداد نماد با تغييرات مثبت4,١٣٩حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٨٣,٥٠٨تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٥٢تعداد نماد با تغييرات منفي١٦٠,٣٩٨ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,٣٦٠,٠٠٠تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٩تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٥٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦٠تعداد 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

(٢.٠)4٢نفت برنت(٠.١)٢٨,٣٣٦شاخص داوجونز

S&P (١.4٠)٦,٨٧٨مس٣,4٦٥٠.٣شاخص ٥٠٠

(٠.٨٦)٢,٥4٩روي١١,٥4٨٠.4شاخص تركيبي نزدك

(٠.4٨)١,٨4٣آلومينيوم٢٣,٥١٧٠.٢شاخص نيكي ژاپن

(٠.٨)١,٩٠٢اونس طال٩٣٠.٠شاخص 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(١.٠)٠٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١4٧.٣٢
٢.٦

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

4٢٠-4٣٠٢.4Iron ore index (62% Fe)١١٩.٩١
١.٠

Indian exports
(fob main India port)

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

١٣٣.٣١.٣

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

١٢4.١١
(٠.٥)

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. بپاس. انرژي٣



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

١٠٩,٢5٢58٦,٤٦٤,7٣٦١٠٩,٢5٢5,٣٦8١٠٩,٢5٢5,٣٦85,٣٦8فوالد آذربايجانسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ - 
١١٦,٩٠٠5,١٤٣,٦٠٠١١٦,٩٠٠٤٤١١٦,٩٠٠٤٤٤٤صنايع توليدي نورد گرم فلزناوداني ١٠

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٨/٠٣



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

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.374.049عدد  کاهشدرصد  71/2 و با منفیواحد  38.306شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 34.912میلیون سهم به ارزش کل  3.229

 در این بازار  به کرد. بطوریکهواحد را تجر 16.676عدد  کاهشدرصد  73/1با و  منفیواحد  294 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 125.585میلیون سهم به ارزش کل  910 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 در کگهر به گوش می رسد. ینمعدن شرکت سنگ آهن گهرزم یخبر صدور پروانه بهره بردار 

 یزبانک مرک یآن از سو یو بازارگردان یمانند انتشار اوراق دولت ینهبودجه دولت از طرق کم هز یکسر ینمجلس از تام یسرئ 

 بازار باز خبر داد. یاتدر قالب عمل

 

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  مشابه میلیارد ریال سود خالص محقق نموده است که نسبت به دوره 6،838ومعادن در شش ماه ابتدایی سال جاری مبلغ 

 رشد، سود حاصل از فروش %114میلیارد ریال(  1،398رشد داشته است. درآمد سود سهام شرکت ) %600سال گذشته 

رشد  %6،926میلیارد ریال( با  4،046رشد و سایر درآمدهای عملیاتی ) %651میلیارد ریال( با  2،586سرمایه گذاری ها )

در کل  ولیارد ریال یم 5/976مشابه سال گذشته سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته همراه بوده است. در دوره 

 میلیاد ریال بوده است. 28،051سال مالی قبل برابر با 

  ه سال میلیارد ریال سود خالص شناسایی نموده است که نسبت به دوره مشاب 38،676کگل در نیمه اول سال جاری مبلغ

ذشته گهزارتنی نسبت به دوره مشابه سال  500ش محصوالت افزایش گرچه تناژ فرودرصدی نشان می دهد.  54گذشته رشد 

م به درصدی میانگین قیمت فروش محصوالت است. الز 50داشته است لکن دلیل عمده افزایش سود شرکت، رشد نزدیک به 

یال و ر میلیارد 25،166ذکر است که شرکت فروش صادراتی خود را کاهش داده است. کگل در نیمه اول سال گذشته مبلغ 

 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود. 65،310ماه سال گذشته  12در کل 

  به  ریال سود عاید هر سهم خود نموده است که نسبت 1،008مبلغ  99فملی مطابق صورت های مالی شش ماهه اول سال

ر این اژ فروش محصوالت ددرصدی نشان می دهد. گرچه تن 77ریال به ازای هر سهم( رشد  568دوره مشابه سال گذشته )

ش درصدی همراه بوده است لکن افزایش نرخ فروش محصوالت کاه 12دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش 

یون ریال بوده میل 930 مذکور را جبران نموده است. میانگین نرخ فروش هر تن کاتد داخلی در نیمه اول سال جاری برابر با 

 98درصدی داشته است. شرکت در کل سال  38میلیون ریال( رشد  675)هر تن  98اول سال است که نسبت به شش ماه 

 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. 1،199مبلغ 

  ریال سود عاید هر سهم خود نمود که نسبت به دوره مشابه سال  89ذوب مطابق صورت های مالی شش ماه اول سال جاری

ریال به ازای هر  122رشد داشته است. این قلم در کل سال مالی گذشته برابر با  %22سهم( ریال به ازای هر  73گذشته )

 سهم بوده است.
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 یال ر 3،954 رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته %253با  فجر در عملکرد نیمه سال جاری خود سود هر سهم خود را

 2،111ه مبلغ ریال بوده است. شرکت در کل سال مالی گذشت 1،120اعالم نمود. این قلم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

 ریال سود برای هر سهم خود محقق کرده بود. 

 :خالصه اطالعات مربوط به عملکرد شش ماهه شرکت های فوق مطابق جدول زیر است 

 

 نماد
سهم در  سود هر

 99شش ماه اول 

سود هر سهم در 

 98شش ماه اول 

ماه  6درصد رشد سود هر سهم در 

 98ماه اول سال 6به  99اول سال 

سود هر سهم در 

 98کل سال

 511 +%600 18 125 *ومعادن

 878 +%54 338 520 *کگل

 1،199 +%77 568 1،008 فملی

 122 +%22 73 89 ذوب

 2،111 +%253 1،120 3،954 فجر

 محاسبه شده است. 99با سرمایه جدید سال  98و کل سال  98ماهه اول سال 6*سود هر سهم 

 

 
 

 اخبار اقتصادی

 7به  یزن 1399هر درصد عبور کرده است. نرخ تورم ماهانه م 41در مهر ماه از  یاتورم نقطه ،یرانبر اساس اعالم مرکز آمار ا 

 داشته است. یشواحد درصد افزا 3.4در ماه قبل،  قلم ینبا هم یسهکه در مقا یدهدرصد رس

 هتک  .کنمیاعالم م یحموضوع را بطور صر ینکار غلط بود؛ ا ینجمهور: ا یسانتقاد رهبر معظم انقالب از هتک حرمت رئ

ت هانت متفاوانتقاد با ا .کشور یمسئوالن باال یانبخصوص در م یشتر؛ب ن،مردم حرام است و نسبت به مسئوال یانحرمت در م

 .است یو قرآن یاست؛ روش ما اسالم هایکاییاست؛ هتک حرمت، روش امر

  سقف  یرر زدفوالد هرمزگان  یتفوالد مبارکه مقرر شد که ظرف یها یتحما با شرکت: مدیرعامل شود یم یتن یلیونم 2هرمز

 یکاحداث  کهینآن در حال انجام است. ضمن ا یتظرف یشافزا یاتکه عمل یابد یشتن افزا یلیونم 2به  یلیونم 1.5موجود از 

ار در دستور ک یزهزار تن ن 900 یتبه ظرف یما مستقیواحد اح یکاحداث  ین( و همچنیلم یت)پل یضنورد ورق عرخط 

  شرکت قرارگرفته است.

 گفت نیراا یشیو آرا یبهداشت ینده،شو یعانجمن صنا یرهمد تیئه یسرئ :یافت یشدرصد افزا 40 تا یندهمواد شو یمتق 

چند  یط که میداد یشدرصد افزا 30کاالها را  یهدرصد و بق 40پنج قلم کاال را نرخ صنف ما  هاییمتنبودن ق یاجبار یلبدل

ر بازار و از هرج و مرج د یریجلوگ یشد و برا یمورد طوالن یندر ا یتسازمان حما یبررس .شودیاعمال م یزن یندهروز آ

 80تا  60 ینب خواستندیرا اعالم کند. واحدها م یمتق ییرتغ ینگرفت ا یمتصم یندهانجمن مواد شو یمت،ق رویهیب یشافزا

 خواهد داشت. زیادیاثر نامطلوب  یدیمدهند که د یمتق یشدرصد افزا

 

 

 

 

 ارقام به ریال
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 03/08/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 25.875 26.781 نرخ دالر نیما
 

 34.400 33.900 نرخ سنا

 

 5.100.000 ربع سکه

 25.222 28.400 نرخ دالر سنا

     

 7.600.000 نیم سکه

 29.130 29.030 نرخ بازار آزاد

 

1.1861 EUR/USD:  

 

 14.587.000 تمام امامی

 29.000 28.400 صرافی ملی

     

 13.500.000 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      

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

SMA(35): 281.597
%(3.33)

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(25): 134.280.400
%(0.53)

03/08/99  
دالر 1902  03/08/99  

دالر 64.41  

SMA(22): 97.41  
%78.0  

03/08/99  
ریال 300.291  

03/08/99  
ریال 000000.135.  

SMA(17): 1900 
(%10.)  


