
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،٠٠٠4٢٩١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

٢١٥١٣٦١٥٢٠١١,٢٢4٩،٩4٠١٠٣،٢٥٧٧١٣٦.4٨٠.٢(4,٩)٢١،١٧٦،٦٨4٣٢١،٥٠4٠,١٦١٥،١٨٠١٥،١٨٠معدني و صنعتي گل گهر

٨١٨١١٣٧٧٨٨١٢,٥٣٥،٢٧4٥٢،٢٩٣١٠١٠٨.4١٠٠.١(4,٥)٢٧،٥4٦،٨٩٨٣٩٠،44٥٠,١٩١4،١٧٠١4،٣٠٠معدني وصنعتي چادرملو

٢١,٨١،٢٦١١٦٩،٦٣٨٨٢١٧4.١٢4٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(١٣)(٠,4)٢٥٧،٧١٣٩،٩٦٢٠,٠٠4٠،٥١٠٣٨،٦٥4سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٣،٢٨٧٢٣,٣١٣١،٧٢٥٢،١٥٠١٣٨١4٧.١١٩٢.٥(4٢)(4,٧)٢،4٠٣،١٧٣٨٧،٨٧١٠,٠4٣٦،٥٦٠٣٦،4٦٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

4٥,٧٠٣٣،٩٧4٣4١٩١.٨١٧٧.٧**٦٣٧٩٥١4٩٠(٣,٣)٢،٠٣٧،٧٦٥٧٢،٧٨٩٠,٠4٣٦،٣٧٠٣٥،٧٢٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩١،٠٠٨١٨,٢٣،٨٦٦،٥٨٩4،٣٢٣،٧٥٨١١٩٣.٨١4٢.٦(٥٦٠)(4,٨)٢4٧،٣٣٠،٣٥٠٥،٣٩١،٠٧٥٢,٦4٢١،٨٠٠٢١،٧٧٠ملي  صنايع  مس  ايران 

٦١١٦٥١،٠٢٦١٠,٦١٠،٩٠٩٣١،٢٢٣٢٥٣١٠٨.٨٦٨.٣(٢,٥)١4،١4٠،٠٨٠١٧4،٦٥٥٠,٠٩١٢،٣٥٢١٢،٧٠٠شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٨٠٩4٠,٥١٥٢١٢٦،١4٨٣٢4٧٥.١١٩4.٢(٦٩)(١,٨)١،٠٦٨،١٠٩٣٥،4٨4٠,٠٢٣4،٢٨٠٣٣،١٨٠فوالد خراسان

٢،٥٦٧،٦٧٢١٣٠،٠٧٠٠٥٠٦٦٠,٠٠٥٢،٥٩٠٠,٦٥4٢١١١٣،٩٥4٢4,٠٦٠٠٢,٠٠١٠٧٣٥,٠٠٨٩٨٣.٥١٩٩.4فوالد اميركبيركاشان

٨.٣١٩١.٩-٠4٢٢٦٣١٩,٣٣٨،٦٦٠٢٠٠١٩٧(٢,٢)١،٧١4،٧٠١٢٢،٩٩٥٠,٠١١٣،4١٠١٣،٦٦٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٢٣١١,٧4٢،٣٠٠٣4،٩٧٨،٣4٣٥٢٨٢٠.١١٨٣٨.٧(١٣)(٠,٨)١،4٥٢،٢٨٣٨،٢٢٠٠,٠٠٥،٩٠٠٥،٦٦٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨4٨٣١٨,٥4،٨٣٣،٨٣٨١،4٦٨،٢4٣١٣٥١٧4.٠١١٩.٩(٣٣٠)(4,٨)4٦٣،٩٢٧،٩٦٧٦،٠٦٩،٧4٧٢,٩٧١٣،٠٨٠١٣،٠٦٠فوالد مباركه اصفهان

٣٦،٦٩٣،٢4٩١،١٩٦،٣٧٢٠,٥٨٣٢،٦٠٠٣4،٠٠٠4,٨٦٩٧١٧٥٣١،٧٧٥١٨,٦4٨،٢٢٦٢٦،٠4٥١4٢١٥4.٢٧٦.٨فوالد  خوزستان

١١٦٠٠٨4٧١٨,٨٢٢،٦٠4٩،٢٧٧١٢١٢٠.٨٥٩.٢(٠,٧)٢٠،٩٩١،٣٠٨٢٣٧،٠٠٠٠,١٢١١،٢٩٠١١،٥٢٠فوالد هرمزگان جنوب

٢١٣٦4٨٨٠١٢٨,4٩،٦٥٦،٩١٠٣٢٧،١٢٦١4٣٢١٢.٩١٢٥.٠(٠,4)٦٠،٠٩٠،٨٧٢١،١٠٧،٠٧٧٠,٥4١٨،4٢٠١٩،١٨٠فوالد كاوه جنوب كيش

4٩,٧٠٠٣٦٧١١٩.٢٢4١.4(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٧4,4١٠٢،٢٣٠١٠٥،٩4٣١٢٥٣4٢.٥٩٨.٥(٢)٣٠٣-٩،٩٥٩،٢١٩٢٢4،4٣٠٠,١١٢٢،٥٣٥٢٢،٧٠٠٠,١هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٦١٢٢٨٩٣٧,٩٥١4,٨١٣4٧٢,٦٧٩٢٦٦.٠٨٣.4(4.٩)٢٨4،٨٢٩،٧٨٨١،٣١٦،٦٢٠٠,٦44،٦٢٢4,٦٥4 ذوب آهن  اصفهان

١،٢٨٨،٣44١،٣٠٢،٠٢٩١٣،٦٨4--١                       

٣٣٦،٩٣٦٣4١--٠،٥١٥٣،٥٧٩                       

١--٣٧٦،٩٩٧٣٨٠،١٥٣٣،١٥٦                       

٢4٦،٩٢4٢4١--٨،٩٩١٢،٠٦٧                       

١،٧4٧،١١4١--١،٧٦٧،٧٢٦٢٠،٦١٢                       

٠--١٦،١٢٥١٦،١٨٠٥٥                       

*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 ٩٩/٠٨/٠٧

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

فبستم. بپيوند. فخوزنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-شپنا ١4٨٠-١-خودرو ٨٧٣+

فماك. كهمدا. شاواننمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-شتران ١٢٢٣-٢-كچاد ٨١٨+

١,٧4٩,٢٥٥حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-تاپيكو ١٢٠١-٣-فخوز ٦٩٧+

٢٣,٥٨٠,٥٦4ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٢4٨تعداد نماد با تغييرات مثبت٩,٦٨٥حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٩٠٢,٠١4تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٥٨تعداد نماد با تغييرات منفي٢٠4,٥٨٥ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,٥٦٩,٦٢٢تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٧٦تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٨٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦٣تعداد 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

(٢.٣)4٠نفت برنت(٠.٨)٢٧,4٦٣شاخص داوجونز

S&P (٠.4٣)٦,٧٦٢مس(٠.٣)٣,٣٩١شاخص ٥٠٠

٢,٥٦٨٠.٩٠روي١١,4٣١٠.٦شاخص تركيبي نزدك

١,٨٢٢٠.١٢آلومينيوم(٠.٣)٢٣,4١٩شاخص نيكي ژاپن

(٠.٥)١,٨٩٦اونس طال٩٣٠.4شاخص 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)١١٥.١٣
(٣.٨)

Indian exports
(fob main India port)

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

١٢٩.٨(٢.4)

UAE imports (cfr Jebel Ali)4٥٠-4(١.١)٥٥Iron 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

١٢٠.١٨
(١.٩)

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:    تاپيكو٢. وبملت٢. خودرو



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

١2٦,١٠٦٣٩٩,5٠٣,8٠8١2٦,١٠٦٣,٣٠٠١2٦,١٠٦٤,١58٣,١٦8ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
١2٦,١٠٦٣27,٣7١,١7٦١2٦,١٠٦٣,٣٠٠١2٦,١٠٦٣,25٦2,5٩٦ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
٦٦٠,٤٩١١٣2,٠٩8,2٠٠٦٦٠,٤٩١٠٦٦٠,٤٩١2٠٠2٠٠ذوب روي بافقشمش روي ٩٩,٩7

١2٦,١٠٦١2٤,8٤٤,٩٤٠١2٦,١٠٦2,2٠٠١2٦,١٠٦١,782٩٩٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
١٠8,٠١٩١١8,82٠,٩٠٠١٠8,٠١٩١,١٠٠١١7,85٦١,١٠٠١,١٠٠ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
٦٦٠,٤٩١٦٦,٠٤٩,١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠٦٦٠,٤٩١١٠٠١٠٠سپنتا رويشمش روي ٩٩,٩٦
٦٦٠,٤٩١٣٩,٦2٩,٤٦٠٦٦٠,٤٩١٦٠٦٦٠,٤٩١٦٠٦٠سپنتا رويشمش روي ٩٩,٩٦

١١7,85٦٣8,8٩2,٤8٠١١7,85٦5,72٠١١7,85٦٣٣٠٣٣٠صبا فوالد زاگرسسبد ميلگرد ١٤ تا 25
١٠٠,7٦7٣5,2٦8,٤5٠١٠٠,7٦7٠١٠٠,7٦7٣5٠٣5٠مجتمع ذوب آهن فوالد خزرشمش بلوم 

١2٦,١٠٦27,7٤٣,٣2٠١2٦,١٠٦٠١2٦,١٠٦22٠22٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
١١7,85٦١2,٩٦٤,١٦٠١١7,85٦5,5٠٠١١7,85٦2,١١2١١٠توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط

١١7,85٦١2,٩٦٤,١٦٠١١7,85٦١,5١8١١7,85٦22٠١١٠آذر فوالد امينسبد ميلگرد ١٤ تا ٣2 - 
١١7,85٦١٠,٣7١,٣28١١7,85٦2,٩7٠١١7,85٦57288گروه ملي صنعتي فوالد ايرانسبد ميلگرد مخلوط
A٣-2١١7,85٦7,778,٤٩٦١١7,85٦2,2٠٠١١7,85٦٦٦٦٦مجتمع فوالد آريا ذوبميلگرد ١٤تا٠
١١7,85٦5,١85,٦٦٤١١7,85٦5,5٠٠١١7,85٦٤8٤٤٤پرشين فوالد آرياسبد ميلگرد مخلوط

١١7,85٦2,5٩2,8٣2١١7,85٦١,١٠٠١١7,85٦2222قائم پروفيل رازيسبد ميلگرد ١٤ تا 25
١١7,85٦2,5٩2,8٣2١١7,85٦5,5٠٠١١7,85٦١,١2222توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٨/٠٧



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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٦١%

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

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٥%

درصد فروش 
حقيقي ها

٧٥%

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  1.288.286عدد  کاهشدرصد  06/1 و با منفیواحد  13.742شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 71.295میلیون سهم به ارزش کل  7.868

 ر این بازار دبه کرد. بطوریکه واحد را تجر 16.125عدد  کاهشدرصد  34/0با و  منفیواحد  55 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 132.973میلیون سهم به ارزش کل  1.751 نیز
 

 

 هاشایعات و شنیده

 ست ا یدنبا ین اافتاده بود، حاال یشخود پ یباختالف از رق یکه ترامپ با اندک  یواآ یها یالتها، در اینظرسنج ینطبق آخر

 ییریتغ است و یدنابن آاز یشتازیهمچنان پ یلوانیا،و پنس یزوناآر یدا،فلور ی،شمال ینایکه از ترامپ عبور کرده است. در کارول

 ها صورت نگرفته است.یدر نظرسنج

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  گذشته با  میلیارد ریال بوده است. مجموع فروش شرکت در کل هفت ماه 18،695فروش کگل در دوره یک ماهه مهر برابر با

مشابه سال  میلیارد ریال اعالم شده است. این قلم در دوره 122،264رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته برابر با  65%

 میلیارد ریال بوده است. 74،355گذشته برابر با 

  میلیارد  100،000میلیارد ریال فروش داشته است. کل فروش شرکت در هفت ماه اخیر  25،648کچاد در دوره یک ماهه مهر

ابر با رشد داشته است. فروش شرکت در دوره مشابه سال گذشته بر %78ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

 میلیارد ریال بوده است.  55،971

 :ان به اطالع ثبت شده نزد سازم یاطالعات شرکت ها یافشا ییدستورالعمل اجرا 3مکرر  2استناد ماده  به شفاف سازی کچاد

ت ئیهرساند یبر موضوع حمایت سهامداران عمده به استحضار م یمبن یمجاز یاخبار منتشر شده در فضا یرورساند پمی

قد قرارداد ع -1ده است. اقدامات زیر را در این راستا پیگیری و انجام دا، د راسخ به حمایت از بازار سرمایهمدیره شرکت با اعتقا

و  1399ق//1121 به شماره 8/7/1399بازارگردانی با شرکت تأمین سرمایه امید صندوق بازارگردان )امید ایرانیان( در تاریخ 

های گروه در کتنامه چند جانبه بین شرتداوم اجرای توافق  -2نسبت به بازارگردانی اقدام نموده است.  19/7/1399ازتاریخ 

تمر حمایت مس -4پرداخت سود سهامداران عمده حقوقی زودتر از موعد تعیین شده.  -3راستای حمایت از سهام شرکت. 

 سهامداران عمده از سهام شرکت در سال جاری.

  روش شرکت فیال فروش داشته است. میلیارد ر 55،476میلیارد ریال و در مجموع هفت ماه گذشته  12،189کاوه در مهر ماه

 میلیارد ریال بوده است.  30،593در هفت ماه مشابه سال گذشته برابر با 

  ابر با میلیارد ریال فروش محقق نموده است. میزان فروش شرکت در مجموع هفت ماه گذشته بر 4،961ارفع در مهر ماه

ر دوره مشابه رشد همراه بوده است. این قلم د %52گذشته با میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال  30،636

 میلیارد ریال بوده است. 15،854سال گذشته برابر با 
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  میلیارد  2،287ماه اخیر برابر با 7میلیارد ریال فروش داشته است. کل فروش شرکت در  332بکام در فعالیت یک ماهه مهر

 میلیارد ریال فروش داشته است. 654ریال بوده است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 

  ریال بوده  میلیارد 64،797میلیارد ریال فروش محقق کرده است. فروش شرکت در هفت ماه اخیر  10،778خساپا در ماه مهر

ذشته درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. فروش شرکت در هفت ماه مشابه سال گ 13که با کاهش 

 میلیارد ریال بوده است.  74،377برابر با 

   :رساند الع میثبت شده نزد سازمان به اط یهااطالعات شرکت یافشا ییدستورالعمل اجرا 3مکرر  2به استناد ماده فوالد

-یار مبر عدم حمایت شرکت و سهامداران حقوقی از سهام شرکت به استحض یمبن یمجاز یمنتشر شده در فضا یعهشا یروپ

صفهان از ابرنامه شرکت جهت خرید سهام خزانه و در اجرای مجوزها مبنی بر حمایت شرکت فوالدمبارکه رساند در راستای 

ر جهت اجرای میلیارد ریال د 20.000تاکنون بیش از ،آذرماه سال جاری 12یارد ریال تا میل 40.000سهام خود به مبلغ کل 

قوقی ه است و طی این مدت هیچکدام از سهامداران حبرنامه خرید سهام خزانه و حمایت سهام از طرف شرکت انجام شد

 عمده شرکت فروشنده سهام خود نبوده اند.

 
 

 اخبار اقتصادی

 در حوزه  یژهو یماتجمهور با اتخاذ تصمیسرئ یاستدولت به ر یاقتصاد یالعاده عصر سه شنبه ستاد هماهنگدر جلسه فوق

 ارز ینتام جهت یصادرات و استفاده از منابع ارز یقتشو یبرا یشتریب یالتمرتبط با آن، تسه یو مسائل ارز یتجارت خارج

به عنوان  وزارت صنعت، معدن و تجارت یمات،تصم ینا براساس شد. یجادا یدیتول یواحدها یهواردات مواد اول یازن ردمو

 بر ند.کفارش اقدام ثبت س یریتنسبت به مد ییکاال یبند یتکه بر اساس اولو یافت یتکشور، مامور یمسئول تجارت خارج

ن  به شکل صادرکنندگا خود را از محل ارز یازارز مورد ن یما،توانند عالوه بر استفاده از سامانه ن یاساس، وارد کنندگان م ینا

 شود یم ینامت یگر،اشخاص د یاکه توسط وارد کننده  یواردات از محل ارز متقاض ینکنند. همچن ینتهاتر به نحو گسترده تام

 .خواهد بود یرامکان پذ متبا ثبت سفارش نزد وزارت ص

 ه، در مهرماه ما 15مسکن در تهران بعد از  یانرخ تورم نقطه ی،بانک مرکز یآمارها براساس: مسکن در تهران یتورم سه رقم

اهد تورم سه ش 98هار اول امسال، صرفا در ب یمهن یانتا پا 97سال  یابتدا از .یددرصد رس 110.1شد و به  یدوباره سه رقم

 .یممسکن بود یرقم

 نظر روبرو شده گفت ینرخ گذار یهو رو یرندهگ یمدر نهاد تصم ییراتیخودرو که با تغ گذارییمتدرباره ق یجد یعل :

 هایمتق یینتع تیئرقابت باشد اما با همان فرمول که ه یدر شورا گذارییمتاست که ق ینمجلس ا یعصنا یسیونکم

است.  یاهاشتب یمرقابت خارج شود، تصم یخودرو از دست شورا گذارییمتق ینکه. اکنندیوزارتخانه مقرر م رمتشکل از چها

 یوع به شوراموض یندر حوزه خودرو وجود ندارد ا اقعیاست و چون رقابت و یانحصار یرانخودرو در ا یدتوجه داشت تول یدبا

 10-20خودروساز  یفعل یهپا یمتشود، ممکن است نسبت به قاگر عرضه خودرو در بورس انجام  رقابت سپرده شده است.

انه وجود دارد بازار و کارخ یهکه در حاش یمتاختالف ق یندرصد ا 80تا  70که  گوییمیم ینانبا اطم یدرصد باالتر باشد ول

 نخواهد شد. یجادا یو آن یدنوسانات شد یگرو د دخواهد ش یجادتعادل ا یخواهد کرد. مقدار یداکاهش پ
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 07/08/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 26.873 27.004 نرخ دالر نیما
 

 32.850 - نرخ سنا

 

 5.100.000 ربع سکه

 27.850 - نرخ دالر سنا

     

 7.500.000 نیم سکه

 28.200 28.100 نرخ بازار آزاد

 

1.1721 EUR/USD:  

 

 13.439.000 تمام امامی

 27.850 - صرافی ملی

     

 12.700.000 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): 284.820
1.0%

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
0.05%

07/08/99  
دالر 1896  07/08/99  

دالر 16.40  

SMA(22): 88.41  
%29.4  

07/08/99  
ریال 000.282  

07/08/99  
ریال 000000.127.  

SMA(17): 1899 
%170.  


