
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،٠٠٠٣٩7١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٥٢٠١١,٢٢٤٩،٩٤٠١٠٣،٢٥77١٤٢.٠٨٠.٢(١,٤٥٢)(٤,٩)٢١،١7٦،٦٨٤٣٢١،٥٠٤٠,٣7١٥،١٨٠١٥،١٨٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣77٨٨١٢,٥٣٥،٢7٤٥٢،٢٩٣١٠١٠٩.٢١٠٠.١(٩١٦)(٤,٥)٢7،٥٤٦،٨٩٨٣٩٠،٤٤٥٠,٤٥١٤،١7٠١٤،٣٠٠معدني وصنعتي چادرملو

٢١,٨١،٢٦١١٦٩،٦٣٨7٨١7٨.٨٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(7)(٠,٤)٢٥7،7١٣٩،٩٦٢٠,٠١٤٠،٥١٠٣٨،٦٥٤سنگ آهن گهرزمين

١٥٦7٣،٢٨7٢٣,٣١٣١،7٢٥٢،١٥٠١٣٠١٦٣.٤١٩٢.٥(١٣٣)(٤,7)٢،٤٠٣،١7٣٨7،٨7١٠,١٠٣٦،٥٦٠٣٦،٤٦٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٤٥,7٠٣٣،٩7٤٣١٢٠٦.٢١77.7**7٩٥١٤٩٠(٩١٦)(٣,٣)٢،٠٣7،7٦٥7٢،7٨٩٠,٠٨٣٦،٣7٠٣٥،7٢٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩١،٠٠٨١٨,٢٣،٨٦٦،٥٨٩٤،٣٢٣،7٥٨٢٢١١.٠١٤٢.٦(٢,7٩١)(٤,٨)٢٤7،٣٣٠،٣٥٠٥،٣٩١،٠7٥٦,٢٥٢١،٨٠٠٢١،77٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥١،٠٢٦١٠,٦١٠،٩٠٩٣١،٢٢٣٢٦١١١٣.٥٦٨.٣(٦)(٢,٥)١٤،١٤٠،٠٨٠١7٤،٦٥٥٠,٢٠١٢،٣٥٢١٢،7٠٠شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٨٠٩٤٠,٥١٥٢١٢٦،١٤٨٣٢٨77.١١٩٤.٢(١٩١)(١,٨)١،٠٦٨،١٠٩٣٥،٤٨٤٠,٠٤٣٤،٢٨٠٣٣،١٨٠فوالد خراسان

٢،٥٦7،٦7٢١٣٠،٠7٠٠٥٠٦٦٠,٠٠٥٢،٥٩٠٠,٦7٢١١١٣،٩٥٤٢٤,٠٦٠٠٢,٠٠١٠7٣٥,٠٠٨٨٦٨.٢١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٥.٩١٩١.٩-٠٤٢٢٦٣١٩,٣٣٨،٦٦٠٢٠٠٢٠٠(٢,٢)١،7١٤،7٠١٢٢،٩٩٥٠,٠٣١٣،٤١٠١٣،٦٦٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٢٣١١,7٤٢،٣٠٠٣٤،٩7٨،٣٤٣٥٤٤٢١.7١٨٣٨.7(١٠)(٠,٨)١،٤٥٢،٢٨٣٨،٢٢٠٠,٠١٥،٩٠٠٥،٦٦٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

7٠٨٤٨٣١٨,٥٤،٨٣٣،٨٣٨١،٤٦٨،٢٤٣١٣٣١٨7.٩١١٩.٩(٣,٤٥١)(٤,٨)٤٦٣،٩٢7،٩٦7٦،٠٦٩،7٤77,٠٣١٣،٠٨٠١٣،٠٦٠فوالد مباركه اصفهان

٣٦،٦٩٣،٢٤٩١،١٩٦،٣7٢١,٣٩٣٢،٦٠٠٣٤،٠٠٠٤,٨7١١7٥٣١،77٥١٨,٦٤٨،٢٢٦٢٦،٠٤٥١٣٨١٤٨.٠7٦.٨فوالد  خوزستان

٦٠٠٨٤7١٨,٨٢٢،٦٠٤٩،٢77١٣١٢٣.٢٥٩.٢(٣)(٠,7)٢٠،٩٩١،٣٠٨٢٣7،٠٠٠٠,٢7١١،٢٩٠١١،٥٢٠فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨٨٠١٢٨,٤٩،٦٥٦،٩١٠٣٢7،١٢٦١٤٠١٩٨.٦١٢٥.٠(٢٦)(٠,٤)٦٠،٠٩٠،٨7٢١،١٠7،٠77١,٢٨١٨،٤٢٠١٩،١٨٠فوالد كاوه جنوب كيش

٤٩,7٠٠٣٢٥١١٩.٢٢٤١.٤(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

7٤,٤١٠٢،٢٣٠١٠٥،٩٤٣١٢٢٣٤٢.١٩٨.٥(٢)٣٠٣-٩،٩٥٩،٢١٩٢٢٤،٤٣٠٠,٢٦٢٢،٥٣٥٢٢،7٠٠٠,١هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٨٩٣7,٩٥١٤,٨١٣٤7٢,٦7٩١7٢.٠٨٣.٤(٢٢)(٤.٩)٢٨٤،٨٢٩،7٨٨١،٣١٦،٦٢٠١,٥٣٤،٦٢٢٤,٦٥٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٣٣٦،٥٩٣١،٣7٤،٠٥٨٣7،٣--٤٦٥                      

٣٤٩،٥٦٦٣٥٩،٣٦٤٩،7٣--٩٨                      

٣٨٤،٣٤٣٣٨٩،١٢٢٤،77١--٩                       

٢٥١،77٦٢٥٤،٩٠7١--٣،١٣١                       

٣--١،٨١٠،٦٦٢١،٨٥٨،٨٢٤٤٨،١٦٢                      

١٦،٤7١١٦،٦7١--٦٢٠٥                       

متوقف به دليل افشاي اطالعات با اهميت

متوقف به دليل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

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 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 ٩٩/٠٨/٠٥

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)



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

شاروم. شزنگ. كيانمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٣٣٥7-١-پاكشو ١٤٢+

حتوكا. وبشهر. فرابورسنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٢7١٥-٢-فخوز 7٠+

١,7٣٢,٦٣٤حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١7٠٦-٣-شوينده ٤٤+

٢٣,٤٢٢,٢٥7ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٩٠تعداد نماد با تغييرات مثبت٨,٢٥٩حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٨٨,7٠٤تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦٠١تعداد نماد با تغييرات منفي٨٦,٣١٢ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,٤٢٦,7٤٨تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١٠١تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٩٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦٢تعداد 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

(٠.٤)٤١نفت برنت(٠.١)٢٨,٣٣٦شاخص داوجونز

S&P (٠.٦٣)٦,٨٣٣مس٣,٤٦٥٠.٣شاخص ٥٠٠

(٠.٣٢)٢,٥٤١روي١١,٥٤٨٠.٤شاخص تركيبي نزدك

(٠.٠7)١,٨٤٢آلومينيوم(٠.١)٢٣,٤٩٤شاخص نيكي ژاپن

١,٩٠٤٠.١اونس طال٩٣٠.٢شاخص 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)

(٠.٥)٤٠٦Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٤٨.٩
١.١

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٣٠٢.٤-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١١٥.٦
(٢.٩)

Indian exports
(fob main India port)

٤٢٠٠.٠-٤١٥Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٠.١(١.7)

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

١٣٠.7٢
٠.١

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

١٢٢.٥٥
(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:    فوالد. فملي. خودرو



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

١,7٩5,٩٩٣١,٠٤١,٦75,٩٤٠١,7٩5,٩٩٣٤,٠٠٠١,7٩5,٩٩٣١,72٠58٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد
١٠٠٠p-٩٩.75 528,8٦٣25١,2٠٩,٩25528,8٦٣٤75528,8٦٣٤75٤75آلوميناي ايرانشمش

G 2٠8,٠١2١٤5,٦٠8,٣٠٠2٠٩,5٠٩7٠٠١7٣,٩١5٩٠٠7٠٠مجتمع فوالدي روي اندودكاوهورق گالوانيزه
١,7٩5,٩٩٣7١,8٣٩,72٠١,7٩5,٩٩٣٤٠١,7٩5,٩٩٣٤٠٤٠شركت ملي صنايع مس ايرانمس كاتد

٦٦٠,٤٩١٦٦,٠٤٩,١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠١٠٠گسترش صنايع روي ايرانيانشمش روي ٩٩,٩8
١٠٠٠p - 52٩,7٦٣٤2,٣8١,٠٤٠52٩,7٦٣2,٠٠٠52٩,7٦٣١8٠8٠مجتمع صنايع آلومينيوم جنوبشمش ٩٩,٩

١٠٠٠p-٩٩.8 52٩,١٦٣٤2,٣٣٣,٠٤٠52٩,١٦٣2,٠٠٠52٩,١٦٣2٠٠8٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش
١٠٠٠p-٩٩.75 528,8٦٣٣٩,٦٦٤,725528,8٦٣٦٠٠528,8٦٣7575آلوميناي ايرانشمش

2,8٤٦,2٠٤28,٤٦2,٠٤٠2,8٤٦,2٠٤١٠١,٩2٠,5١5٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,828,٩٩٩28,28٩,٩٩٠2,828,٩٩٩١٠١,٩١١,٤٤١٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,75٣,٦7827,5٣٦,78٠2,75٣,٦78١٠١,87٤,527٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,7٣٠,٠٠١27,٣٠٠,٠١٠2,7٣٠,٠٠١١٠١,8٦٦,١55٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,٦85,٦7٤2٦,85٦,7٤٠2,٦85,٦7٤١٠١,8٤٣,٦8٦٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,٦٤5,7772٦,٤57,77٠2,٦٤5,777١٠١,8٤2,٠28٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,58١,٠٠٠25,8١٠,٠٠٠2,58١,٠٠٠١٠١,٩2٤,٣٦٩٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,٣85,٠٠٠2٣,85٠,٠٠٠2,٣85,٠٠٠١٠١,٦82,٣٠7٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,٣٣2,٠٠٠2٣,٣2٠,٠٠٠2,٣٣2,٠٠٠١٠١,٦2١,٣58٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,2٦٠,٠٠٠22,٦٠٠,٠٠٠2,2٦٠,٠٠٠١٠١,٦١٦,2785٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,2٣2,٠٠١22,٣2٠,٠١٠2,2٣2,٠٠١١٠١,٦2١,2٣2٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن
2,١7٠,٠٠٠2١,7٠٠,٠٠٠2,١7٠,٠٠٠١٠١,٦١٣,١١٠٤٠١٠شركت ملي صنايع مس ايرانسولفور موليبدن

١٠٠٠p-٩٩.8 52٩,١٦٣١٠,58٣,2٦٠52٩,١٦٣2٠52٩,١٦٣2٠2٠آلومينيوم ايران(ايرالكو)شمش

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٨/٠٥



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي
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ه
ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

ادرصد خريد حقيقي  ه%٣٩
٦١%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

١٨%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٢%

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  1.336.593عدد  کاهشدرصد  73/2 و با منفیواحد  37.465شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 60.329میلیون سهم به ارزش کل  6.869

 در این بازار  به کرد. بطوریکهواحد را تجر 16.470عدد  کاهشدرصد  23/1با و  منفیواحد  205 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 25.983میلیون سهم به ارزش کل  1.390 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 د.کناس خبر دااز منابع بلوکه شده کشورمان به صورت اس یبخش یاز آزادساز یو کره جنوب یرانا یاتاق مشترک بازرگان یسرئ 

 نرخ  یجا شده و امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به یاتیواردات در مقابل صادرات عمل"شود که  یگفته م

 ."خواهد شد یاتیعمل یمایین

 

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 یلتن ر 90.000حدود  منتشر کرد: یل خریدر یدذوب تفاهم نامه خر E160 یدبا گر R260 تاندارد اس یرایشو ینمطابق آخر

1-EN13674 ینوافق طرفتو با  یزاهدان به صورت چند مرحله ا-راه آهن چابهار یبرا یاءخاتم االنب یتوسط قرارگاه سازندگ.  

  94اه میلیون ریال فروش داشته است. متوسط نرخ فروش هر تن بیلت و بلوم شرکت در مهر م 38.609فخوز در مهر ماه 

ش داشته است. میلیارد ریال فرو 150،730ماه اول سال جاری 7میلیون ریال بوده است. فخوز در  97میلیون ریال و اسلب آن 

 میلیارد ریال بوده است. 88،467فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

  لیارد ریال هزار می 8/194هزار میلیارد ریال و در کل دوره هفت ماهه  9/32فروشی معادل  7فملی در دوره یک ماهه برج

 هزار میلیارد ریال بوده است.  5/177فروش داشته است. این قلم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

 رابر با بهزار میلیارد ریال فروش داشته است. فروش شرکت در کل فعالیت هفت ماهه  9/10 ،هرمز در دوره یک ماهه مهر

 هزار میلیارد ریال بوده است.  5/32هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال گذشته برابر با  7/53

 نی مب ییجع قضامر یدرخصوص حکم صادره از سو 30/07/1399مورخ  یهاطالع پیرو. کرد یرا قطع یکیوتجارت برگشت ون

ک، به بان یناز مالکیت شرکت توسعه معادن جنوب به ا یرانا یمل یگذاریهسهم شرکت سرما 2،291،739،997بر انتقال 

انتقال  03/08/1399مورخ  15/171660ها و اقدامات انجام شده و مستند به نامه شماره پس از پیگیری ،رساندیاستحضار م

 .یرفتصورت پذ 1399آبان  3 یخبانک در تار ینسبد سهام مذکور به ا یقطع

  ماهه تراز  7تا  به سپرده و یسود پرداخت یالر یلیاردم 19،203داشته و  یالتمد تسهآدر یالر یلیاردم 26،933وبصادر در مهر

 بود.   یمنف یالر یلیاردم 3،872تراز  یورشهر تا .مثبت است یالر یلیاردم 22،319

  وره دمیلیارد ریال سود خالص محقق نموده است که نسبت به  185مطابق صورت های مالی شش ماه اول سال جاری بکام

ال مالی میلیارد ریال و در کل س 41درصدی نشان می دهد. شرکت در دوره مشابه سال گذشته  348مشابه سال گذشته رشد 

 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود.  279قبل 
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 اقتصادیاخبار 

 که  یدر زمان ،اکروندوره  طی .است یادن یدتول %59که معادل  یدهتن رس یلیونم 5/92در ماه گذشته به  ینفوالد خام چ یدتول

 یفتعر وه بر کرونا بحران و غلب یریتبا مد یها به خوب ینیکردند، چ یروسمقابله با و یاقتصاد خود برا یلیاقدام به تعط یادن

 لیده در توآن، جهش قابل مالحظ یو مسکن کردند که خروج یرساختز یاقتصاد بر مبنا یکاقدام به تحر ی،اقتصاد یهابسته

 یزارهاآهن در باسنگ یمتتقاضا و ق محرک یاست،س ینواردات است و ا ینچ یآهن مصرفسنگ مده. عکشور است ینفوالد ا

 است. یجهان

 درصد  7/25وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  یرانتن نفت از ا 133هزار و  678در ماه سپتامبر  چین

 دهد. یرا نشان م یشافزا

 ینیرا پا یکادولت آمر یخود از بده هایییدارا یاپیماه پ ینسوم یبرا ینچ دهدینشان م یکاآمر یاطالعات وزارت خزانه دار 

 هد.د یرا نشان م 2017رقم از مارس  ینتر ییندالر رسانده است که پا یلیونم 7/1آورده و در اواخر ماه اوت به 

 گذارى تیمکه ق یدگوبرنامه و بودجه مجلس مى یسیونعضو کم ،کوچکى زاده جبار .گذارى دستورى فوالد منتفى است یمتق

ى بازار کشف ها براساس عرضه و تقاضایمتدستورى فوالد منتفى است و مقرر شده با عرضه کل فوالد کشور در بورس کاال، ق

 عادالنه به یمتو کشف ق یشفاف ساز یعرضه فوالد است و قرار است بازار فوالد برا یشفاف برا یربورس کاال تنها مس شود.

 کلى در بورس عرضه شود.

 یندهمان یانی،طغ مهدی .مجلس یاقتصاد یسیون)امالک، طال، ارز و خودرو( در کم یهسرما یدیبر عا یاتطرح مال یبتصو 

را « و انواع ارز و جواهرآالت یورآالتطال، ز ی،موتور یهنقل یلامالک، وسا»طرح هر نوع نقل و انتقال  ینکرد: ا یحمجلس تصر

  کرده است. یهسرما یدیبر عا یاتمشمول مال یاقتصاد یژهو و ینقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجار یهدر کل

 یازا و نهبانک یعرضه، ناتراز یوجود شوک منف واقف است که، با توجه به یبه خوب ی: بانک مرکزینکته مهم  صحبت همت 

 یوش هااساس بدنبال ر ینداشته باشد و برهم یقطع یقکه توف یستن یاستیس ینرخ سود بانک یشامروز افزا ،دولت یمال

 در بازارها است. یکاهش فشار تورم یبرا یگرید

 با هدف  اال با نفتکتهاتر  یپنجره واحد برا یاندازاز اعالم خبر راه پس ورود کاال به کشور باز شد یلتسه یبرا یدپنجره جد دو

عت برق از صن یروز گذشته سخنگو ،«یدبخش تول یازمورد ن یهو مواد اول یاساس یکاالها ینتام»و  «یتجارت خارج یشافزا»

ده استخراج ش یرمزارزها وزیران،یاته یدجد نامهیبتصو براساس با استفاده از رمزارزها خبر داد.طرح واردات کاال به کشور 

 ود. قابل مبادله خواهند ب کند،یم یینتع یکه بانک مرکز یارز واردات کشور و بر اساس مقررات ینمتا یصرفا برا

 بر بخش  مسئول نظارت یدرودر حال حاضر ا. مجوز گرفتند پائیزدر  یمتق یشافزا یرقابت: خودروسازان برا یشورا یسرئ

 ییدأت یازمندع نموضو یناست که ا یدر حال ینکند، ا ییدرا تأ هایمتق یشرقابت خواستند تا افزا ینها از شوراخودرو هست و آ

 وجود دارد. یمتناسب با نرخ تورم بخش هایمتق یشبلکه مطابق مصوبه امکان افزا یسترقابت ن یشورا
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 05/08/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 26.831 26.819 نرخ دالر نیما
 

 33.100 32.590 نرخ سنا

 

 4.950.000 ربع سکه

 27.980 27.550 نرخ دالر سنا

     

 7.400.000 نیم سکه

 28.000 27.900 نرخ بازار آزاد

 

1.1822 EUR/USD:  

 

 13.834.000 تمام امامی

 27.980 27.550 صرافی ملی

     

 13.198.000 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): 282.663
0.95%

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(29): 132.516.987
0.41%

05/08/99  
دالر 1904  05/08/99  

دالر 46.41  

SMA(22): 03.42  
%94.0  

05/08/99  
ریال 000.280  

05/08/99  
ریال 000980.131.  

SMA(17): 1902 
(%070.)  


