
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،٠٠٠4١١١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٥٢٠١١,٢٢4٩،٩4٠١٠٣،٢٥٧٧١٣٥.4٨٠.٢(١,4١٠)(4,٩)٢١،١٧٦،٦٨4٣٢١،٥٠4٠,4٨١٥،١٨٠١٥،١٨٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٧٨٨١٢,٥٣٥،٢٧4٥٢،٢٩٣١٠١٠٠.٥١٠٠.١(٩٠٥)(4,٥)٢٧،٥4٦،٨٩٨٣٩٠،44٥٠,٥٨١4،١٧٠١4،٣٠٠معدني وصنعتي چادرملو

٢١,٨١،٢٦١١٦٩،٦٣٨٨١١٧٥.٣٢4٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(4٠)(٠,4)٢٥٧،٧١٣٩،٩٦٢٠,٠١4٠،٥١٠٣٨،٦٥4سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٣،٢٨٧٢٣,٣١٣١،٧٢٥٢،١٥٠١٣١١٥٠.٨١٩٢.٥(١4٠)(4,٧)٢،4٠٣،١٧٣٨٧،٨٧١٠,١٣٣٦،٥٦٠٣٦،4٦٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

4٥,٧٠٣٣،٩٧4٣٣١٩١.١١٧٧.٧**٧٩٥١4٩٠(١,4٢٩)(٣,٣)٢،٠٣٧،٧٦٥٧٢،٧٨٩٠,١١٣٦،٣٧٠٣٥،٧٢٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩١،٠٠٨١٨,٢٣،٨٦٦،٥٨٩4،٣٢٣،٧٥٨١١٩٦.٨١4٢.٦(٢,٦٩٥)(4,٨)٢4٧،٣٣٠،٣٥٠٥،٣٩١،٠٧٥٧,٩٨٢١،٨٠٠٢١،٧٧٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥١،٠٢٦١٠,٦١٠،٩٠٩٣١،٢٢٣٢٥٩١٠4.٧٦٨.٣(١٠)(٢,٥)١4،١4٠،٠٨٠١٧4،٦٥٥٠,٢٦١٢،٣٥٢١٢،٧٠٠شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٨٠٩4٠,٥١٥٢١٢٦،١4٨٣٢٥٧٥.٩١٩4.٢(٩4)(١,٨)١،٠٦٨،١٠٩٣٥،4٨4٠,٠٥٣4،٢٨٠٣٣،١٨٠فوالد خراسان

٢،٥٦٧،٦٧٢١٣٠،٠٧٠٠٥٠٦٦٠,٠٠٥٢،٥٩٠٠,٦٥4٢١١١٣،٩٥4٢4,٠٦٠٠٢,٠٠١٠٧٣٥,٠٠٨٥٧٥.٨١٩٩.4فوالد اميركبيركاشان

٦.١١٩١.٩-٠4٢٢٦٣١٩,٣٣٨،٦٦٠٢٠٠١٩٩(٢,٢)١،٧١4،٧٠١٢٢،٩٩٥٠,٠٣١٣،4١٠١٣،٦٦٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٢٣١١,٧4٢،٣٠٠٣4،٩٧٨،٣4٣٥٣٦٢١.٣١٨٣٨.٧(4)(٠,٨)١،4٥٢،٢٨٣٨،٢٢٠٠,٠١٥،٩٠٠٥،٦٦٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨4٨٣١٨,٥4،٨٣٣،٨٣٨١،4٦٨،٢4٣١٣٢١٧٥.٣١١٩.٩(٣,١٩٠)(4,٨)4٦٣،٩٢٧،٩٦٧٦،٠٦٩،٧4٧٨,٩٩١٣،٠٨٠١٣،٠٦٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣١،٧٧٥١٨,٦4٨،٢٢٦٢٦،٠4٥١٣٩١4٣.٨٧٦.٨(٢٨٦)٣٦،٦٩٣،٢4٩١،١٩٦،٣٧٢١,٧٧٣٢،٦٠٠٣4،٠٠٠4,٨فوالد  خوزستان

٦٠٠٨4٧١٨,٨٢٢،٦٠4٩،٢٧٧١٢١١4.٩٥٩.٢(١٦)(٠,٧)٢٠،٩٩١،٣٠٨٢٣٧،٠٠٠٠,٣٥١١،٢٩٠١١،٥٢٠فوالد هرمزگان جنوب

١4٢٦4٨٨٠١٢٨,4٩،٦٥٦،٩١٠٣٢٧،١٢٦١4٠٢٠4.٣١٢٥.٠(٠,4)٦٠،٠٩٠،٨٧٢١،١٠٧،٠٧٧١,٦4١٨،4٢٠١٩،١٨٠فوالد كاوه جنوب كيش

4٩,٧٠٠٣4٣١١٩.٢٢4١.4(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٧4,4١٠٢،٢٣٠١٠٥،٩4٣١٢4٣4١.٦٩٨.٥(٢)٣٠٣-٩،٩٥٩،٢١٩٢٢4،4٣٠٠,٣٣٢٢،٥٣٥٢٢،٧٠٠٠,١هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٨٩٣٧,٩٥١4,٨١٣4٧٢,٦٧٩٢٦٣.4٨٣.4(٢١)(4.٩)٢٨4،٨٢٩،٧٨٨١،٣١٦،٦٢٠١,٩٥4،٦٢٢4,٦٥4 ذوب آهن  اصفهان

١،٣٠١،٧٧٢١،٣٣٦،٥٨٧٣4،٣--٨١٥                      

٣4٠،44٨٣4٣--٩،٥٥٣٩،١٠٥                      

٣٨٠،١٠٣٣٨4،٣٣٧4،١--٢٣٥                       

٢4٨،٩٥٩٢٥١،٧٣٢٢،٧٧4--١                       

١،٧٦٧،٥٢٣١،٨١٠،٦٢٣4٢--٣،١٠٠                      

١٦،١٨٠١٦،4٢--٧١٢٩١                      

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 ٩٩/٠٨/٠٦

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)



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

كيا. قثابت. ثقزوينمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فوالد ٣١٩٠-١-پاكشو ٢٨٠+

ذوب. كروي. سفاسينمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فملي ٢٦٩٥-٢-كاوه ١4٢+

١,٧٣٨,٨٧٣حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١٧٥٨-٣-رانفور ١٣٠+

٢٣,4٨4,٧٥٣ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٧١تعداد نماد با تغييرات مثبت٦,٢٦٧حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٩١,٦٣٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦١٩تعداد نماد با تغييرات منفي٦٧,٥٥٢ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,4٧٣,٨١٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٩٧تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٨٧تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦١تعداد 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

4١١.٠نفت برنت(٢.٣)٢٧,٦٨٥شاخص داوجونز

S&P ٦,٨٠4٠.4٠مس(١.٩)٣,4٠١شاخص ٥٠٠

٢,٥4٩٠.٢٨روي(١.٦)١١,٥٣٩شاخص تركيبي نزدك

١,٨٢٣٠.٠٥آلومينيوم(٠.٠)٢٣,4٨٦شاخص نيكي ژاپن

(٠.٠)١,٩٠١اونس طال(٠.٠)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)

4١٠٠.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١4٨.٩٧
١.١

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

4٢٠-4٣٠٢.4Iron ore index (62% Fe)١١4.٦٣
(4.١)

Indian exports
(fob main India port)

4١٥-4٢٠٠.٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٢٩.4(٢.٢)

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

١٣٠.٧٢
٠.١

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

١٢٠.٦٩
(١.٢)

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. فوالد. فملي



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

SM ١٠١,١2١٤,٠٤٤,8٤٠,٠٠٠١٠١,١2١٤٠,٠٠٠١٠١,١2١٤٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
C ١٠٣,٦7٣2,٠7٣,٤٦5,٠٠٠١٠٣,٦8٩2٠,٠٠٠١٠١,١2١٤٩,5٠٠2٠,٠٠٠فوالد هرمزگان جنوبتختال

١٠١,٠582,٠2١,١5١,75٠١٠١,١٦82٠,٠٠٠١٠٠,7٦72١,85٠2٠,٠٠٠جهان فوالد سيرجانشمش بلوم 
C ١٠5,77٠١,58٦,555,٠٠٠١٠5,8٩٩١5,٠٠٠١٠١,١2١٤٣,٠٠٠١5,٠٠٠فوالد خوزستانتختال

١٠١,٠١5١,5١5,227,٤٠٠١٠١,٣5٩١5,٠٠٠١٠٠,7٦7١٩,2٠٠١5,٠٠٠فوالد خوزستانشمش بلوم 
١٠٠,7٦7١,٤2٠,8١٤,7٠٠١٠٠,7٦7١٤,١٠٠١٠٠,7٦7١٤,١٠٠١٤,١٠٠مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگادشمش بلوم 
SM ١٠١,١2١١,2١٣,٤52,٠٠٠١٠١,١2١52,٠٠٠١٠١,١2١١2,٠٠٠١2,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانتختال
١٠١,٦٩١١,٠١٦,٩٠5,٠٠٠١٠١,8١٩١٠,٠٠٠١٠٠,7٦7١٦,٩٠٠١٠,٠٠٠فوالد سيرجان ايرانيانشمش بلوم 
١٠١,٠٦٤١,٠١٠,٦٣٩,٠٠٠١٠١,١٣٩١٠,٠٠٠١٠٠,7٦7١١,7٠٠١٠,٠٠٠شركت معدني وصنعتي چادرملوشمش بلوم 
١٠٠,87١١,٠٠8,7١٣,٠٠٠١٠١,١٦٩١٠,٠٠٠١٠٠,7٦7١٠,٩٠٠١٠,٠٠٠فوالد كاوه جنوب كيششمش بلوم 
١٠٣,٦5٣٤١٤,٦١٠,25٠١٠٣,7٦٩٤,٠٠٠١٠٠,7٦78,75٠٤,٠٠٠آهن و فوالد ارفعشمش بلوم 
١٠٠,7٦7272,٠7٠,٩٠٠١٠٠,7٦7٣,٠٠٠١٠٠,7٦72,7٠٠2,7٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 
١٠٠,7٦72٦7,٠٣2,55٠١٠٠,7٦72,٦5٠١٠٠,7٦72,٦5٠2,٦5٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 
١٠١,5٩52٤٣,828,٦٠٠١٠2,2٩٩2,٤٠٠١٠٠,7٦72,٩5٠2,٤٠٠غلتك سازان سپاهانشمش بلوم 
١٠٠,7٦72٠١,5٣٤,٠٠٠١٠٠,7٦75,٠٠٠١٠٠,7٦72,٠٠٠2,٠٠٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 
١٠2,٤٦٠١٤٣,٤٤٣,٦٠٠١٠2,8٦٩١,٤٠٠١٠٠,7٦72,2٠٠١,٤٠٠گسترش خدمات آتيه انديشان شمش بلوم 

١٠٠,7٦7١٠٠,7٦7,٠٠٠١٠٠,7٦7١,٠٠٠١٠٠,7٦7١,٠٠٠١,٠٠٠ذوب آهن اصفهانسبد شمش بلوم
١٠٠,7٦7١٠٠,7٦7,٠٠٠١٠٠,7٦7١,٠٠٠١٠٠,7٦7١,٠٠٠١,٠٠٠صنعت تجارت پرديس آذربايجانشمش بلوم 
١٠١,2٤28٠,٩٩٣,2٠٠١٠١,٤٦٩8٠٠١٠٠,7٦7٩٠٠8٠٠فوالد كوير دامغانشمش بلوم 
١٠٠,7٦78٠,٦١٣,٦٠٠١٠٠,7٦78٠٠١٠٠,7٦78٠٠8٠٠فوالدسازان كيوان يزدشمش بلوم 

٦٦٠,٤٩١٦٦,٠٤٩,١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠١٠٠پارس اكسيد شكوهيه پرنوشمش روي ٩٩.٩٩
٦٦٠,٤٩١٦٦,٠٤٩,١٠٠٦٦٠,٤٩١٣٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠١٠٠ذوب روي بافقشمش روي ٩٩.٩7
٦٦٠,٤٩١٦٦,٠٤٩,١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠١٠٠توسعه صنايع روي خاورميانهشمش روي ٩٩.٩7

١٠١,٠٤٠٦٠,٦2٣,7٠٠١٠١,٠٩٩٦٠٠١٠٠,7٦77٠٠٦٠٠ذوب و نورد زرفامشمش بلوم 
٦٦٠,٤٩١52,8٣٩,28٠٦٦٠,٤٩١8٠٦٦٠,٤٩١8٠8٠صانع روي زنجانشمش روي٩٩.٩5

١٠٠,7٦7٤٠,٣٠٦,8٠٠١٠٠,7٦7٤٠٠١٠٠,7٦7٤٠٠٤٠٠ذوب و نورد زرفامشمش بلوم 
١٠٠,7٦7٤٠,٣٠٦,8٠٠١٠٠,7٦7٤٠٠١٠٠,7٦7٤٠٠٤٠٠پرديس صنعت زنده رودشمش بلوم 
١,8٤8,٣7٣٣٦,٩٦7,٤٦٠١,8٤8,٣7٣8٠٠١,8٤8,٣7٣2٠2٠گيل راد شمالمس مفتول
١,8٤8,٣7٣٣٦,٩٦7,٤٦٠١,8٤8,٣7٣٦١5١,8٤8,٣7٣2٠2٠صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول
١٠٠,7٦7٣٠,2٣٠,١٠٠١٠٠,7٦7٣٠٠١٠٠,7٦7٣٠٠٣٠٠مجتمع فوالد خراسانشمش بلوم 

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٨/٠٦
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 مروری بر بازار سرمایه  

  طوریکه ب. کردواحد را تجربه  1.301.772عدد  کاهشدرصد  6/2 و با منفیواحد  34.815شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 43.744میلیون سهم به ارزش کل  5.052

 در این بازار  به کرد. بطوریکهواحد را تجر 16.180عدد  کاهشدرصد  96/1با و  منفیواحد  291 با شاخص فرابورس ایران نیز

 ریال مورد معامله قرار گرفت. میلیارد 23.809میلیون سهم به ارزش کل  1.215 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 ییمان اجرارا به موجب فر یرانکش انفت یو شرکت مل یراننفت ا یشرکت مل  یران،وزارت نفت ا یکا،آمر یداروزارت خزانه 

 عنوان شده است. یسمترور یمال ینها، تأم یمقرار داد. علت تحر یمتحت تحر 13224شماره 

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  7،318،281میلیون ریال اعالم نمود. کل فروش شرکت در هفت ماه برابر با  1،238،553کنور فروش خود را برای ماه مهر 

ل گذشته درصدی داشته است. شرکت در هفت ماه مشابه سا 74میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 

 میلیون ریال فروش داشته است.  4،204،799

  میلیون ریال فروش داشته است. کل فروش شرکت در هفت ماهه اول سال برابر با 67،348،088فوالد در مهر ماه 

 میلیون ریال بوده است.  234،421،429میلیون ریال و در مدت مشابه سال گذشته برابر با  340،966،011

  ا وش شرکت در هفت ماه گذشته برابر بمیلیون ریال فروش محقق کرد. مجموع فر 18،545،821ذوب در یک ماهه مهر

 میلیون ریال بوده است. 60،001،207میلیون ریال و در مدت مشابه سال گذشته برابر با  94،203،885

  شد ر %41میلیون ریال فروش محقق کرده است. شرکت مجموع فروش هفت ماه خود را با  9،890،369فخاس در مهر ماه

شته برابر میلیون ریال اعالم کرده است. فروش شرکت در دوره مشابه سال گذ 37،554،468نست به دوره مشابه سال گذشته 

 میلیون ریال بوده است. 26،428،107با 

  ر دمیلیون ریال و  13،049،827میلیون ریال فروش داشته است. جمع فروش هفت ماهه شرکت  3،085،532فجر در مهر

 ریال بوده است.  میلیون 5،381،732دره مشابه سال گذشته برابر با 

 30به مبلغ یال هزار میلیارد ر 15از مبلغ  یهسرما یشفوق العاده در خصوص افزا یعمومبه مجمع  یرهمد یئته یشنهادپ :کاوه 

کمیل ای بابت تیهشته به منظور تامین مخارج سرماانبا سود ،یاز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد یالر میلیارد

ابت تکمیل ب ایآب شیرین کن، تامین مخارج سرمایهای بابت تکمیل پروژه فوالدسازی، تامین مخارج سرمایهپروژه  2فاز 

سازی، فوالد پروژه 2اندازی فاز و راه ساخت ها، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور شروعتاسیسات جانبی و زیر

ندله نظور تامین گمود گرافیتی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور تامین الکترتامین

 .را ارائه نمود و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

 یناسا ،2 یبات ،صندوق دار یبامحصوالت شامل ت یمتق یدرصد 25 یشمجوز افزا دریافت :کرد یافتنرخ را در یشخساپا افزا ،

 ی.محترم جمهور یاسترقابت ر یبراساس نامه مرکز مل 1399سه ماهه سوم سال  یاز ابتدا یککوئ
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 اخبار اقتصادی

 گزارش داد واکسن  یمزتا یننشیال: فاآکسفورد یواکسن کرونا یتموفقCOVID-19 رد و ساخته شده توسط دانشگاه آکسفو

 یدتول هستند، COVID-19افراد در برابر  پذیرترینیبرا در افراد مسن که جزو آس یقو یمنیپاسخ ا یکشرکت استرازنکا 

ال س 55تا  18 را در گروه بزرگساالن سالم یقو یمنیا یهاواکسن پاسخ ینهم نشان داده بود که ا یقبل هاییافته کرده است.

 کرده است. یدتول

 یمتدر ق یدرصد 25حداکثر  یشاعالم کرده خودروسازان مجاز به افزا یکه بانک مرکز یبخش یمطابق با نرخ تورم 

 شدند. یماهه سوم سال جار 3محصوالت در 

 یاز سو یتومان یلیاردم 7،200 یداعتبار خر هئتوافق بر سر ارا خودرویرانو ا یپافوالد مبارکه، سا یهار جلسه مشترک شرکتد 

 ییاجرا یتبلصمت، قا یرماهه بوده است که پس از ابالغ وزدوره اعتبار شش یندو خودروساز انجام شد. همچن ینمبارکه به ا

جام د مبارکه اندوم سال توسط فوال یمهدو خودروساز در ن ینا یازمورد ن یورق فوالد لکام ینتعهد تام یگر،د یدارد. از سو

وزارت صمت با  یراهزار دستگاه است که اخ330هزار و 360 یبدوم امسال به ترت یمهدر ن یپاو سا خودرویرانا یدشد. برنامه تول

 است.  یهو مواد اول یالارز و ر ینتام یبرا یگیریتوافق شده و در حال پ

 1399ماه امروز ششم آبان :سازمان خبر داد یندو مصوبه در ا یباز تصوسازمان بورس  یرهمدتیئه عضو ،محمدرضا معتمد ،

 حیتشر وی د.و اعالم ش یینها یمصوبات ،بازار یتقاضا یتظرف یشافزا یسازمان بورس و در راستا یرهمد تیئبراساس مصوبه ه

ده و درصد بو 20به  15با درآمد ثابت از  یگذار یهسرما یصندوق ها یدسقف مجاز خر ییرمصوبات شامل تغ ینکرد: ا

 .یافت یشدرصد افزا 30به  20از  یکارگزار یانمصوبه درصد اعتبار مجاز مشتر ینطبق ا ینهمچن

 ینکهه ابمقام آگاه گفت: باتوجه  یرنفتی یکواردات متناسب با صادرات غ یمتنظ یو وزارت صمت برا یتوافق بانک مرکز 

 یدبا توافق شد که یوزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکز ینداشته است، ب یکشور کاهش قابل توجه یصادرات نفت

  .از آن واردات نشود یشباشد و ب یرنفتیفروش ارز حاصل از صادرات غ یزانواردات کشور حداکثر معادل م یزانم
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 06/08/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 26.739 26.588 نرخ دالر نیما
 

 33.600 32.700 نرخ سنا

 

 5.100.000 ربع سکه

 28.430 27.600 نرخ دالر سنا

     

 7.700.000 نیم سکه

 28.000 27.900 نرخ بازار آزاد

 

1.183 EUR/USD:  

 

 14.011.000 تمام امامی

 27.980 27.550 صرافی ملی

     

 13.197.000 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): 283.817
0.94%

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): 133.067.586
0.83%

06/08/99  
دالر 1901  06/08/99  

دالر 19.41  

SMA(22): 02.42  
%0.2  

06/08/99  
ریال 500.286  

06/08/99  
ریال 000970.131.  

SMA(17): 1901 
(%010.)  


