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38,46529.77.13.762073.1241.40.91--20,870***94- 05,191(0.8)2,201,691327,4200.33148,713146,884صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732134.747.742.263528.698.50.67--660-02388(0.3)609,02418,9080.0231,51430,971هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759020.117.97.241657.583.41.02(4)(1.0)12,526,78452,4750.054,2314,189سهاميذوبآهناصفهان

1,232,7611,238,3585,596-0.45-
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شاخصشناورآزاد-5

1399/06/31برای دوره نه ماهه منتهی به *

99/07/30برای دوره نه ماهه منتهی به **

1399/09/30برای دوره شش ماهه منتهی به ***

1399/6/31برای دوره نه ماهه منتهی به **** 

اعمال گردید1400 در آذر ماه، پیش بینی سود سال 1399به دلیل اتمام عملکرد سال مالی *****

P/E و EPSوضعيت سهام

ضريببتا،بربازدههايماهانهسهسالاخيرمحاسبهگرديدهاست.

ارقاممربوطبهبتا،ابتدايهرماهبهروزرسانيميگردد.

درصدتغيير

99/12/02توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ .عملکرد معامالت سهام پرتفوی بورسی سر

شاخصكل-1

نام شركت
P/E forward

ديروزامروز

شاخصفرابورس-6

(وزنيارزشي)شاخصقيمت-2

(هموزن)شاخصكل-3

(هموزن)شاخصقيمت-4

مقدار

تغيير

بازدهی



99/09/9آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ99/09/22توسعهمعادنوفلزاتومقايسهبااهمرقبادرتاريخ.عملکردمعامالتسهامپرتفويبورسيسر

وليز.ولغدر.سپيدارنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1299فارس-1+3269فملي-1

وبيمهح.ورازي.بميالنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-885شستا-2+590وپارس-2

2,817,626(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-578فوالد-3+150كگل-3

35,673,572(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون210تعدادنمادباتغييراتمثبت7,869(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,412,404تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش542تعدادنمادباتغييراتمنفي100,721(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,573,387تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش40تعدادنمادبدونتغيير51معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

792تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش40تعدادنمادهايمتوقف61معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته
(تن/دالر)يا(بشکه/دالر)نرخكاموديتي

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

630.1نفتبرنت(0.2)31,494شاخصداوجونز

8,9414.0مسS&P 5003,907(0.1)شاخص

(0.4)2,866روي(0.0)13,875شاخصتركيبينزدک

(0.3)2,135آلومينيوم(0.6)30,018شاخصنيکيژاپن

1,7830.5اونسطال90.30.0شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5534.3Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
24.57(4.8)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
565-5751.3Iron ore index (62% Fe)166.88(0.0)

Indian exports

(fob main India port)
520-5300.0Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
190.2(0.2)

UAE imports (cfr Jebel Ali)580-6000.0Iron ore concentrate index cfr 

Qingdao (66% Fe)
184.47(0.4)

Egypt imports (cfr main port)550-560(0.5)Implied 62% Fe China port price 

index
164.54(0.3)

عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

عملکرد بازارها و شاخص های جهانی در تاریخ گزارش

بيشترينتاثيرمثبت

درشاخص

نرخ های جهانی بيلت فوالد و سنگ آهن

بيشترينتاثيرمنفي

درشاخص

سپيدار.وپارس.فملي:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



1399/06/03

1399/06/04

1399/06/05

1399/06/10

1399/06/11

1399/06/12

1399/06/15

1399/06/16

1399/06/17

1399/06/18

1399/06/19

1399/06/22

1399/06/23

1399/06/24

1399/06/25

1399/06/26

1399/06/29

1399/06/30

1399/06/31

1399/07/01

1399/07/02

1399/07/05

1399/07/06

1399/07/07

1399/07/08

1399/07/09

1399/07/12

1399/07/13

1399/07/14

1399/07/15

1399/07/16

1399/07/19

1399/07/20

1399/07/21

1399/07/22

1399/07/23

1399/07/27

1399/07/28

1399/07/29

1399/07/30

1399/08/03

1399/08/05

1399/08/06

1399/08/07

1399/08/10

1399/08/11

1399/08/12

1399/08/14

1399/08/17

1399/08/18

1399/08/19

1399/08/20

1399/08/21

1399/08/24

1399/08/25

1399/08/26

ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه

29 

24 

47 

53 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

ارزش معامالت خرید حقوقی ارزش معامالت فروش حقوقی ارزش معامالت خرید حقیقی ارزش معامالت  فروش حقیقی

ال
 ری

رد
لیا

می
ار 

هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهاي

حقوقيها

38%

ادرصدخريدحقيقيه

62%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروش

حقوقيها

درصدفروش31%

حقيقيها

69%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها

58 

24 25 

12 10 

26 

8 

42 

22 
12 

20 

8 
19 

39 

9 

24 
13 

24 

(4)(3)

11 

(7)(8)

1 
10 

(11)(8)

(27)

(67)

2 

27 

10 

(10)
(20)

(12)
(5)(9)(8)(7)

8 

(7)
(1)

17 

2 

(5)(9)(10)

(22)

(5)(6)

(17)(13)(17)(14)

7 

(15)

(3)

5 

(0)(3)

15 

(14)

2 

(1)

(12)(9)
(3)(3)

(8)
(17)(13)(13)

(1)
(9)(9)

2 

(6)(2)
(10)

(4)(2)

6 

(3)(1)

6 8 5 

(1)

4 

(6)

0 

(3)

7 4 

(4)(4)

4 5 

(10)

0 
6 6 

-

(20)
(27)

(9)

14 

1 0 
7 3 

(4)(8)
(1)(4)

(10)
(17)

(6)

0 

(5)

(18)
(9)

3 

(8)

(23)
(19)

(27)

(12)(8)

7 11 

(2)(3)(7)(8)

3 

(3)
(7)(10)(8)

(16)

7 

(6)

2 
10 

(6)(6)(7)(5) (5)

 (80)
 (60)
 (40)
 (20)

 -
 20
 40
 60
 80

ال
 ری

رد
لیا

می
ار 

هز

پولحقيقي(خروج)خالصورود



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

 6.645. بطوریکه کردواحد را تجربه  1,232,761عدد  کاهشدرصد  45/0 و با منفی واحد 5,596ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 55.728میلیون سهم به ارزش کل 

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر 17.501عدد  کاهشدرصد  51/0با و  منفیواحد  89 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 44.994میلیون سهم به ارزش کل  1,224
 

 

 هاشایعات و شنیده

  :10 ,کرده بود ینیب یشتومان پ یلیاردهزار م 18را که دولت  یدتول یگاز مصرف ینههزسخنگوی کمیسون تلفیق بودجه مجلس 

 شود. ینبخش صنعت تام برای یبا فشار کمتر یعگاز صنا ید,از تول یتتا در سال حما یمتومان کاهش داد یلیاردهزار م

 یهادر پروژه یگرتومان د یلیاردهزار م 30 یمال ینتام یها برافارس از موافقت بانک یجخل ینگهلد گذارییهو سرما یمعاون مال 

 یاربس یخبر داد و گفت: با توجه به همکار یمیاز ساخت داخل در صنعت پتروش یتحما یدادرو یهحاش فارس در یجخل ینگهلد

 عدم وجود پول متوقف نشد. یلفارس به دل یجخل هلدینگدر  یاپروژه یچها, هخوب بانک

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 یدبرآورد گرد یالر 2,681فروش برابر  یدبا توجه به روند تول 1399سود هر سهم سال  یشرکت برا ینیب یشپ :فاسمین. 

 یداز پرسنل شرکت گرد یکی, که منجر به فوت 30/11/1399 یخاز معادن شرکت در تار یکی یزشر :کمنگنز. 

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 کگهر

به دست ریاست محترم جمهوری,  30/11/1399در تاریخ میلیون تنی گندله شرکت  5پیرو افتتاح پروژه ملی خط تولید 

 اثرات ناشی از این سرمایه گذاری به شرح ذیل اعالم گردید:

  میلیارد ریال 40,000ارزش سرمایه گذاری 

  میلیون تن در سال 5ظرفیت اسمی 

  30/01/1401ظرفیت  100زمان بهره برداری از 

 میلیارد ریال 58,000مد شرکت در سال اول بهره برداری آافزایش در 
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 روزاخبار 

 درصد آن با توجه به  80از  یشتومان به درآمدها افزود که ب یلیاردهزار م 50حدود  1400بودجه  یحهال یهدولت در اصالح

 50 یشافزا یعنی 1400بودجه  یحهال یهاصالحات صورت گرفته در قالب اصالح ینمجلس بود.مهمتر یقتلف یسیونمصوبات کم

 ها,ینههز یتومان یلیاردهزار م 40کاهش  ینو همچن یرقم از حجم انتشار اوراق مال یندرآمدها و کاهش ا یتومان یلیاردهزار م

 مجلس و با توافق مجلس و دولت صورت گرفت. یسهرئ یئتبه درخواست ه

 رفت.صورت گ" بار در شرکت فوالدمبارکه یننخست یبرا"یلیمترم 300تختال با ضخامت  یدتول 

 بار با رشد همراه  ینهمراه بود, در معامالت آخر هفته ا یمتیبا کاهش و ثبات ق یراخ یکه در هفته ها یرانا یصادرات یلتب یبها

 یدبه خر یل)منا( به تمایقاو شمال آفر یانهخاورم یداراناز نشان دادن چراغ سبز خر یناش یمتیق یشدرصد از افزا ینبوده است. ا

 یکگذشته  یهفته  طیشده است. یدهفوالد د یانیمثبت در بخش محصوالت م ینشانه ها یکه در پ هباالتر بود یها یمتدر ق

اواسط  یریدالر و بارگ 520منا به نرخ  یمنطقه  یاز کشورها یکیفوالدسازان به  یاز سو یرانا یلتب یهزار تن 30 یمحموله 

 یهزار تن 10 یمحموله  یکدالر و  530به نرخ  یگرد یهزار تن 30 یمحموله  ینروال چند ینماه مارس فروخته شد. به هم

 12تا  10 یکشورمان در آخر هفته با رشد یصادرات یلتهر تن ب یبها یلدل ینهم بهفروخته شدند. یهدالر به ترک 530به نرخ 

 ینشد و نرخ ا یتکشورمان داستان کامال متفاوت روا یدر بخش اسلب صادارت اماداشت. یشدالر افزا 532تا  520به  یدالر

 یشنهادپ یاسلب صادرات یرا برا یدالر 600 یمتگذشته فوالدسازان کشورمان ق یهفته  یمواجه شد. ط یمحصول با افت نسب

دالر معامله  585تا  580به نرخ  نهایتا یشنهادیپ یمحموله ها یلدل ینخوش نشان ندادند. به هم یرو یداراندادند که البته خر

شد با افت  یمعامله م یدالر 600تا  582گذشته  یکشورمان که تا هفته  یهر تن اسلب صادرات یروال بها ینهم بهشدند.

 دالر کاهش داشته است. 585تا  580به  ینسب

 چادرملو به  یعتو صن یشرکت معدن زادهیفخر یدشه یمگاوات 10 یدیخورش یروگاهصنعت, معدن و تجارت ن یربا حضور وز

 یکیالکتر یدرصد انرژ 30 یداز شرق به غرب, توان تول یدخورش یابیرد یتچادرملو با قابل یدیخورش یروگاه. نیدرس یبرداربهره

 شده است. یگذار یهسرما یالر یلیاردم 1,650ساخت آن بالغ بر با  یثابت را داراست و برا یدیخورش یهایروگاهاز ن یشترب

 یمل یتهکم 141 یهاظهار داشت: در اجالس یالنوگو با چانجمن فوالد, در گفت یفیتاستاندارد و ک یتهکم یربهرام باقرزاده, دب 

 یرکبیراز فوالدمبارکه, فوالد ام یفوالد یعکنندگان صناو مصرف یدکنندگانبا حضور تول یکه به صورت مجاز یاستاندارد فلزشناس

 یکیالکتر یورق فوالد»استاندارد  نویسیشپ ید,و.... برگزار گرد یراز یادبن یشگاهالکتروژن, آزما سفو,تران یرانکاشان, موتوژن, ا

 .یدرس یببه تصو EN 10106با منبع « آمادهدر حالت کاماًل  شدهیلبه شکل کالف و ورقه تحو دار,یرجهتغ یدهسردنورد

 توسعه  المللیینشرکت ب یرعاملعنوان مدبه یر,غد گذارییهشرکت سرما یرعاملمد یاز سو یحکم یط ,فاضل یدابوترابدکتر س

 گذارییهشرکت سرما یرمجموعهز هایینگاز هلد یکی یرو معادن غد یعتوسعه صنا ینگمنصوب شد. هلد یرو معادن غد یعصنا

 .شوندیسوب مآن مح یرمجموعهز ی,صنعت یداتاکتشاف و تول ینیوم,در حوزه آهن و فوالد, آلوم یمتعدد یهااست که شرکت
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145,000      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

SMA(37): 246,957
 (2.43)%

 02/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24,392 24,458 نرخ دالر نیما
 

 29,871 29,279 نرخ سنا
 

 4,250,000 ربع سکه

 24,997 24,502 نرخ دالر سنا
     

 6,500,000 نیم سکه

 25,310 24,310 نرخ بازار آزاد
 

1.2117 EUR/USD:   11,521,000 تمام امامی 

 -- -- صرافی ملی
     

 11,000,900 بهار آزادی
  نرخی را در سایت خود درج نکرد. 02/12/1399صرافی ملی در تاریخ 

 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 

 

 

 

 
 

 
 
 

SMA(n) میانگین متحرک :n روزه 
WMA(n)موزون متحرک یانگین: م n روزه 

 با قیمت امروز روزه nمتحرک تفاوت میانگین 
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25

35

45

55

65

75 (دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

1,450      
1,550      
1,650      
1,750      
1,850      
1,950      
2,050      
(دالر)اونس طالی جهانی       2,150

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 

SAM(29):107,647,700
(2)%

02/21/99  
110,009,000 

02/21/99  
دالر 8371  

02/21/99  
دالر 72.26  

SMA(14): 59.36 
( 5.35%)  

02/21/99  
ریال 001.532  

WMA(15): 3018  
%46.2  
 
 




