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٦٩٦١٢٥٢٣,٠٣،١٥٩٦،٠٠٠44١١٩٠.٠٩٢.٠--١٥،٩٩٠١٥،٨٥٠توسعه معادن وفلزات 

١٦،٠٩٠،4١٥٢4٥،٧١١٠,١٢١٥،٢٧٠١٥،٢٩٠4,٨١,٣٧٠١٣٦١٥٢٠١١,٢١،٩٨٥،٧٢٠٥٠٠٨١4٢.٨٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٦،٦٨٦،٥٨٩٩٩،٠٢٨٠,٠٥١4،٦٦٠١4،٨١٠٣,٩٨٠٣١١٣٧٧٨٨١٢,٩١١،١٢٣،4١٢٧4٠١١١١٦.١١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢١,٢١٥،٧٢4٣٨٠١٠٣١٧٥.٢٢4٣.٥*٨٨٦،١٦٨٣٥،٦٣٦٠,٠٢٣٩،4٠٠4٠،٢٧٠٠,٨١٢١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

١،٧٢٧،٦٣٧٦١،٩٧٨٠,٠٣٣٥،٨٧٠٣٥،٩٢٠4,٩١٢٨١٥٦٧٣،٢٨٧٢٢,٩١٩،٦٨٨٢٠٠١4٢١٥٨.٦١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

44,٠٣،٩٠٠٣٣،٥٩٨٣٨١٩4.٦١٧٧.٧**١،٢٥٠،٧١٥44،٥٠٩٠,٠٢٣4،٩٨٠٣٥،٩٥٠١,٠٢٦٨٧٩٥١4٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

٧٨،٠٧٣،44٩١،٦٨١،4١١٠,٨٢٢١،٥4٠٢١،٦٠٠4,٧٢,٥٦١١١٩٩١،٠٠٨١٨,٠١٩،٦٥٠،٨٨٠١٣،٣٧٩١٢٠٧.٣١4٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

١١،٠4٣،٠٩٥١4٠،٨4٦٠,٠٧١٢،٧٥4١٢،٧٥٨٥,٠١١١١٦٥١،٠٢٦١٠,٩٢،٨٩٣،٩١٦١،٠٠٠٢١٥١١٦.٥٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٨4٦٨٠٩٣٩,٨١،٥١٨٩٦٠٢٧١٧4.٧١٩4.٢(٣١)(٠,٣)٣٨٠،4٨٧١٢،٥4٣٠,٠١٣٣،٦٦٠٣٢،٨٧٠فوالد خراسان

٢،٧٧١،١٦٦١٥4،٨٠٩٠٥٥٨٦٠,٠٠٥4،٣٠٠٠,٨١٠٢١١١٣،٩٥4٢٦,٥١4٢٨,٠٠44٥4,٠٠٩4٨4.٩١٩٩.4فوالد اميركبيركاشان

٩.١١٩١.٩-٣٠٨,٢٢٠٠،٠٠٠٢،١٨٦٢٠٨*****٠4٢١٠٠(١,٠)٧٣٢،٠٥4٩،٣٧٧٠,٠٠١٢،٩4٥١٢،٩٧٨گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٢٣١١,١٢٣،٨٠١١٦،١4٣،٢٣٩٥١١١٥.٧١٨٣٨.٧(44)(٣,٦)4٣،4٢٣،٠٣٥٢4٣،٥٠4٠,١٢٥،٦١٠٥،٥٣٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

١٨١،٩١٣،٠٥٩٢،٣٦٧،4٥٢١,١٦١٣،٠١٠١٣،٠٦٠4,٦٣,١٣٥٧٠٨4٨٣١٨,4٢٦،٣٥١،٨٩٦4٢4،٦4٠١٣٨١٨٦.٣١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٣٠،٣٧٣،٧٥١١،٠٦4،٢٢٥٠,٥٢٣٥،٠4٠٣٥،٠٩٠4,٩٨١٢١٧٥٣١،٧٧٥٢٠,٠٣،١٥٧،٧٦٦٧٠٥١4٧١٦٦.٣٧٦.٨فوالد  خوزستان

١٢،٥٥٣،٨٢٧١4٦،٣٨٦٠,٠٧١١،٦٦١١١،٧٢٢4,٥١٩٦٠٠٨4٧١٩,4٢٩،٩٣٠١٨٠،٥٩٩١٣١٣٠.٥٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

4٠،٢44،٦٦٧٨١4،٢٢٢٠,4٠٢٠،٢٣٠٢٠،٢٨٠4,٧٣٥٩٦4٨٨٠١٣١,٢4٧٦،٠٨٧٥،٥٢٩١4٨٢٢٧.4١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

4٩,٧٠٠٣٨4١١٩.٢٢4١.4(٣٦)***٠٣٨٣٣-١٩٠،٣٣٢١٩٠،٣٣٢م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٧4,٩٩٠٠٩٠٠١٢٧٣44.٧٩٨.٥(٢)٣٠٣-4،٨٩٣،٣44١١١،١4٧٠,٠٥٢٢،٧٠٢٢٢،٨٠٠٠,٦هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١44،٣٨٧،٢٥٠٦٧٦،٠١٧٠,٣٣4،٦٨٢4,٦٨4٥.٠٢٠١٢٢٨٩٣٨,4٢٦,٩٥٦,١٦٨٩,١٠٧٢٧4.٢٨٣.4 ذوب آهن  اصفهان

١،٣٠٥،٨٠١١،٢٨٨،٣٣١١٧،4٧٠١                        

٣4١،٥٠١٣٣٦،٩٣٣4،٥٦٩١                        

٣٧٧،٨٠٠٣٧٦،٩٧٠٨٣٠٠                        

٢4٧،4٥١٢4٦،٩٠٧٥44٠                        

١،٧٧4،٠٠٠١،٧4٧،٠٩٧٢٦،٩٠4٢                        

١٦،٢٦٧١٦،١٢٥١4٣١                        

*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

***** براي دوره نه ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٦/٣١

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٨/١٠

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

بپيوند. خساپا. ثباغنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٥4٣٧-١-فوالد ٣١٣٥+

كسعدي. لپارس. كسرامنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-لپارس ١٣٢٠-٢-فملي ٢٥٦١+

١,٧٥٨,٠٦4حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-حكشتي ٨٥٧-٣-كگل ١٣٧٠+

٢٣,٦٧٣,٢٥٥ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) 4٢١تعداد نماد با تغييرات مثبت٩,٦٨٥حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٩٠٧,٥٨١تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش 4١٠تعداد نماد با تغييرات منفي٢٠4,٥٨٥ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

٢٠,٦4٨,4٩4تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٥تعداد نماد بدون تغيير-رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٨٦تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٦4تعداد 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

(٠.١)٣٨نفت برنت(٠.٦)٢٦,٥٠٢شاخص داوجونز

S&P (٠.٠١)٦,٧١٢مس(١.٢)٣,٢٧٠شاخص ٥٠٠

(٠.٠٢)٢,٥٢٠روي(٢.٥)١٠,٩١٢شاخص تركيبي نزدك

١,٨4٨٠.٠١آلومينيوم(١.٥)٢٢,٩٧٧شاخص نيكي ژاپن

(٠.٠)١,٨٧٩اونس طال٩4٠.٠شاخص 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)

4١٠١.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١4٨.٩٧
١.١

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

4٢٠-4٣٠٢.4Iron ore index (62% Fe)١١٦
(٣.٣)

Indian exports
(fob main India port)

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

(٢.٧)١٢٩.٧

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)4٢٠-4٣٨٠.4Implied 62% Fe China port price 
index

١٢١.٠4
(٢.٥)

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:    شپنا. خگستر. فوالد



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

  بطوریکه دکرواحد را تجربه  1.305.984عدد  افزایشدرصد  37/1 و با مثبتواحد  17.654شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 68.522میلیون سهم به ارزش کل  7.258

 که در این بازار به کرد. بطوریواحد را تجر 16.267عدد  افزایشدرصد  89/0با و  مثبتواحد  143 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 26.852میلیون سهم به ارزش کل  1.637 نیز

 
 

 

 هاشایعات و شنیده

 ،به رحاض ظاهرا هستند، سعودی عربستان از پس اوپک عضو بزرگ تولیدکننده سه که کویت و عربی متحده امارات عراق 

 .نیستند روز در بشکه میلیون 7/7 فعلی سطح در عرضه محدودیت تمدید طرح از حمایت

 
 

   مروری بر اطالعیه های کدال

 تراز ماهه 7 ات. دارد ها سپرده به پرداختی سود ریال میلیارد 15،300 و اعطایی تسهیالت سود ریال میلیارد 28،187 وبملت 

 .بود مثبت ریال میلیارد  27،908 تراز ماهه3 .است مثبت ریال میلیارد 82،344

 د محقق ریال به ازای هر سهم خود سو 100مبلغ  30/09/1399مطابق صورت های مالی نه ماهه سال مالی منتهی به  فالت

ریال  42بر با ریال و در کل سال مالی گذشته برا 38نموده است. سود هر سهم شرکت در نه ماهه مشابه سال گذشته برابر با 

 بوده است. 

 یم استحضار به حقوقی هایشرکت سهام فروش بر مبنی مجازی فضای در شده منتشر شایعه پیرو :فملی در سازیشفاف-

 5.000 مبلغ هب اعتبار پرداخت و تامین به اقدام خرد گذاران سرمایه از حمایت راستای در ایران مس صنایع ملی شرکت رساند

 8 تا هامس خرید جهت ریال میلیارد 5.000 مبلغ و مس صنعت بازارگردانی درصندوق سهام بازارگردانی جهت ریال میلیارد

 سهام فروشنده شرکت، حقوقی عمده سهامداران از یک هیچ مدت این طی و است نموده تابعه هایدرشرکت جاری ماه آبان

 .اند نبوده خود

 
 

 اخبار اقتصادی

 نفت قیمت WTI ذشتهگ روز 24 سطح کمترین که رسیده بشکه هر در دالر 7/35داشته و به  افت در هفته گذشته آمریکا 

 23/1 بازار تظاران) آمریکا نفت مخازن موجودی ایبشکه میلیون 32/4 افزایش . از جمله دالیل افت قیمت نفت عبارتند از:است

-می تقاضا افت عامل که دنیا کشورهای و شهرها در بیشتر تعطیلی انتظار و دنیا در کرونا به ابتال تعداد افزایش، (بشکه میلیون

 طوفان است که الزم به ذکر انتخابات. رقابت در بایدن افتادن پیش و آمریکا انتخابات نتیجه از انداز چشم وجود عدم ،شود

Zeta  این با ،کرده تعطیل را آمریکا در مکزیک خلیج گاز تولید %5/44 و نفت تولید %66 حاضر حال در مکزیک خلیج در 

 .بودیم نفت بازار رکود و تقاضا کمبود شاهد وجود،
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 با البته .کرد ثبت ار امریکا تاریخ رشد بزرگترین +%1/33 رشد ثبت با امریکا در ناخالص تولید بهاری، قرنطینه یافتن پایان اب 

 رشد این داومت نیازمند امریکا اقتصاد است و نرسیده کرونا شیوع از قبل سطوح به هنوز امریکا زاییثروت و GDP وجود این

 .است درخشان

 کرد خواهد قتعمی را صهیونیستی رژیم با پیوند نوشت یادداشتی در جمهوری ریاست انتخابات در آمریکا دموکرات حزب نامزد 

 .داد نخواهد را ایهسته سالح به دستیابی اجازه ایران به و

 ایران شیمیپترو محصوالت فروش و خرید در که نقشی دلیل به را شرکت 8 کرد اعالم ایبیانیه در آمریکا داریخزانه وزارت 

ک شرکت در شرکت چینی و ی 5ساسول و پتروشیمی مروارید و  آریا پلیمرشرکت  :است داده قرار تحریم فهرست در اندداشته

 .سنگاپور

 ریهمکا با آینده روز چند در و هستیم، فلزات بورس در فوالدی محصوالت همه عرضه به قائل: وزیرصمت حسینى رزم 

 .کرد خواهیم شروع هم را فرآیند این بزرگ هایشرکت

 ادد خبر امسال دوم ماهه شش در نفتی غیر صادرات درصدی 15 افزایش برای گذاریهدف از تجارت توسعه سازمان سرئی. 

 اینکه منض یافت خواهد افزایش کارت به کارت جمله از بانکی خدمات کارمزد آذرماه ابتدای از مرکزی بانک بخشنامه طبق 

 یک هر نتقالا ازای به کارت به کارت کارمزد اساس برهمین .شوند می کارمزد مشمول نیز ساتنا و پایا طریق از وجه انتقال

 کارت به ارتک فرایند در تومان میلیون یک هر افزایش صورت در و یافت خواهد افزایش تومان 600 به 500 از تومان میلیون

 ساتنا و ایاپ خدمات برای کارمزد اعمال مرکزی بانک بخشنامه در مهم نکته .شودمی اضافه هزینه این به تومان 240 معادل

 و انفرادی ایه پرداخت در تومان 2،500 تا تومان 200 از تراکنش مبلغ درصد صدمیک پایا بانکی بین وجه انتقال است،کارمزد

 مبلغ ددرص صدم2 نیز ساتنا بانکی بین وجه انتقال کارمزد .است گروهی هایپرداخت در تراکنش هر ازای به تومان 100

 .است شده تغیین کارمزد تومان هزار 25 سقف تا تراکنش

 هاشنیده. شود ایجاد رزیا معامالت برای سومی بازار اسکناس، آزاد بازار و نیما بازار کنار در است قرار: ارزی معامالت سوم بازار 

 سامانه ایج به ،(پتروشیمی و فوالدی هایشرکت جزبه) صادرکنندگان ارز تخصیص نحوه جدید، بازار در که است آن از حاکی

 در واردات تهاتری هایمکانیزم از تولیدی، واحدهای نیازهای تسریع منظوربه درنتیجه. شد خواهد سپرده صمت وزارت به نیما

 کوتاه را نیما هایصف تواندمی روش این معتقدند کارشناسان. شود گرفته بهره اشخاص ارز مقابل در واردات و صادرات مقابل

  .یابد تداوم ارزی معامالت در شفافیت عدم که دارد وجود نیز این امکان اما کند؛

 با ارتیحر برق نیروی تولید شرکت بخار نیروگاهی هایطرح سیریک مجری نیروگاه ساخت برای روسیه و ایران تازه توافق 

 به پروژه ینا اجرایی عملیات: گفت هرمزگان، سیریک نیروگاه ساخت برای روسی جدید پیمانکار با شرکت این توافق به اشاره

 از جدید پیمانکار فیمعر به توجه با :افزود "نژادخائفی بهنام". شد خواهد آغاز روسیه فدراسیون دولتی وام از استفاده با زودی

 این با یقرارداد های مذاکره هرمزگان، استان سیریک مگاواتی 400 و هزار نیروگاه ساخت برای روسیه انرژی وزارت سوی

 امضای به ادقرارد و انجام روسی شرکت با الزم توافق نهایت در جلسه 90 برگزاری از پس که شد آغاز سال ابتدای از شرکت

 دولت اعطایی وام محل از که است یورو میلیارد 4/1 بر بالغ پروژه این اجرای برای نیاز مورد اعتبار: افزود وی .رسید طرفین

 .شد خواهد تامین ایران اسالمی جمهوری دولت به روسیه فدراسیون
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 10/08/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 26.832 26.884 نرخ دالر نیما
 

 31.950 - نرخ سنا

 

 4.900.000 ربع سکه

 27.320 - نرخ دالر سنا

     

 7.300.000 نیم سکه

 27.500 27.400 نرخ بازار آزاد

 

1.1647 EUR/USD:  

 

 12.802.000 تمام امامی

 27.320 - صرافی ملی

     

 11.998.000 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): 283.530
%1.3

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): 133.377.241
%11

10/08/99  
دالر 1879  10/08/99  

دالر 89.37  

SMA(22): 68.41  
%00.10  

10/08/99  
ریال 000.275  

10/08/99  
ریال 000980.119.  

SMA(21): 1899 
1.07% 


