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آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص

EPS 98 تعديلي 

تعديل شده با )

(آخرين سرمايه

EPS نه ماهه 

99اول 

EPS 99 پيش بيني- 

کارشناسي

EPS پيش 

 - 99بيني 

کدال

EPS پيش 

1400بيني 
P/E  ttm

P/E forward 

1400
رتبه 

نقدشوندگي

بازدهي 

 تا امروز99

بازدهي 

98
بتا

1,51714.210.56.827106.692.01.07--5112971,073(289)(1.8)16,029,193179,8460.1211,22011,210توسعهمعادنوفلزات

8781,1252,0331,6482,35411.88.66.944156.380.20.97(429)(1.3)4,626,42580,7210.0517,55017,430معدنيوصنعتيگلگهر

2,9589.77.86.043181.1100.10.97--9011,7032,474(167)(0.6)2,073,96839,4990.0319,28019,020معدنيوصنعتيچادرملو

4,94044.112.48.7246210.4243.50.97--*****3731*915931(6)(0.3)631,16228,9230.0246,31045,539سنگآهنگهرزمين

5,4578.67.17.0248207.0192.51.04--1,5484,4826,024(46)(1.4)846,68836,0380.0242,80042,560توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42024.220.014.9188213.2177.70.72--1,861**7951551(83)(0.3)943,96934,8640.0237,21036,580گروهمديريتسرمايهگذارياميد

279,132,1463,536,8762.3112,67012,5600.85026088691,2011,1971,47512.110.58.4393256.0142.61.32مليصنايعمسايران

2,3698.35.54.864114.468.30.90--6561,2822,275(3)(1.4)5,087,66764,0420.0412,58812,515شركتآهنوفوالدارفع

3,46218.315.18.738151.2194.20.72--15,3444620.0030,73030,1200.006401,5072,037فوالدخراسان

11,5956.85.14.417098.0199.40.54--2,1117,99811,695(23)(1.7)2,656,476159,2360.1059,94059,780فوالداميركبيركاشان

191.90.52(5)475483728159--365****042281(0.8)708,6109,4990.0113,53213,375گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(30)11145513017--37,721,448127,2960.083,3703,4100.96374766كارخانجاتتوليديشهيدقندي

7089911,3971,6402,4329.98.34.65156.9119.91.31(1,154)(1.9)131,051,7011,526,2891.0011,65011,640فوالدمباركهاصفهان

2,6647.96.64.6361154.376.80.85--6681,4431,936(226)(1.9)6,688,48384,7430.0612,74012,670فوالدخوزستان

2,4578.37.35.150153.759.20.79--6001,3501,753(4)(0.8)3,485,16644,2420.0312,85212,693فوالدهرمزگانجنوب

6481,6692,2812,1203,8179.87.64.3123181.8125.00.98(128)(2.0)10,523,486182,7740.1217,37017,360فوالدكاوهجنوبكيش

38,46529.37.03.661970.5241.40.91--20,870***94- 05,191(1.2)230,87633,5180.02146,430145,178صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732134.747.742.272528.498.50.67--660-02388(0.0)30,9139540.0031,50030,875هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759019.917.87.142256.583.41.02(1)(0.2)2,133,1368,8030.014,2044,127سهاميذوبآهناصفهان

1,214,5001,222,6148,113-0.66-

316,879318,9962,117-0.66-

436,096437,1721,075-0.25-

284,953285,656703-0.25-

1,750,5501,759,1968,646-0.49-

17,25317,402149-0.86-

99/12/04توسعه 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

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



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

غشاذر.شکل.ساذريحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1154فوالد-1+501فملي-1

وسکاب.ثفارس.دينمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-843شستا-2+98اميد-2

2,828,147(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-576فارس-3+63پارسيان-3

35,760,756(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون149تعدادنمادباتغييراتمثبت3,277(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,405,571تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش572تعدادنمادباتغييراتمنفي152,792(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,526,520تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش117تعدادنمادبدونتغيير27معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

838تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش38تعدادنمادهايمتوقف35معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.2)62.59نفتبرنت31,4940.0شاخصداوجونز

9,0220.9مسS&P 5003,907(0.2)شاخص

2,9051.3روي13,8750.1شاخصتركيبينزدک

2,1530.9آلومينيوم30,1560.5شاخصنيکيژاپن

1,7940.6اونسطال(0.0)90.3شاخصدالر

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)
214.57(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)

.ميباشد1399/12/02دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

فوالد.فملي.4شصفها:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



(تن)حجممعامله(تن)تقاضاقيمتپايهعرضه(تن)عرضهباالترين(هزارريال)ارزشمعاملهقيمتپايانيميانگينموزونتوليدكنندهنامكاال

172,9435,954,427,490172,94334,980172,94334,43034,430فوالد مبارکه اصفهانورق گرم خودرو
184,4013,439,078,650184,40145,000184,40118,65018,650فوالد مبارکه اصفهانورق سرد خودرو

218,500873,999,700228,1994,000208,1895,4004,000فوالد مبارکه اصفهانورق قلع اندود
232,232696,696,400233,2193,000206,5295,3503,000فوالد امیرکبیر کاشانGورق گالوانیزه 

205,396410,792,900207,8992,000188,9954,4502,000فوالد غرب آسیاBورق سرد 
524,009303,925,220524,0090524,009580580مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

160,400296,740,000160,4002,500160,4001,8501,850مجتمع فوالد گیالنBورق گرم 

190,609285,913,800192,2221,500188,9954,5501,500صنایع هفت الماسBورق سرد 

Gورق گالوانیزه 

ورق خودروی چهارمحال و 

227,142227,142,000231,6991,000206,5292,4501,000بختیاری

160,561160,560,900162,0091,000160,4001,7001,000مجتمع فوالد گیالنBورق گرم 

2,093,680125,620,8002,093,68002,093,6806060صنایع تولیدی دنیای مس کاشانمس مفتول

160,400104,260,000160,4000160,400650650مجتمع فوالد گیالنBورق گرم 

2,093,68083,747,2002,093,6801002,093,6804040صنایع تولیدی دنیای مس کاشانمس مفتول

527,70952,770,900527,7090527,709100100(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

184,40127,660,150184,4010184,401150150فوالد مبارکه اصفهانورق سرد خودرو

206,52920,652,900206,5291,000206,529100100صنایع هفت الماسGورق گالوانیزه 
206,52920,652,900206,5290206,529100100صنایع هفت الماسGورق گالوانیزه 
206,52920,652,900206,5292,400206,529100100مجتمع فوالدی روی اندودکاوهGورق گالوانیزه 

99/12/04آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکه کردواحد را تجربه  1،222،659عدد  کاهشدرصد  82/0 و با منفی واحد 10،058ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 25،121میلیون سهم به ارزش کل  2،036

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر 17.402عدد  کاهشدرصد  56/0با و  منفیواحد  98 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 68،376میلیون سهم به ارزش کل  2،822
 

 

 هاشایعات و شنیده

 یجهت اجرا یمنظور هماهنگبه یو گروس یبا حضور صالح یاتم یانرژ المللیینو آژانس ب یرانا یاتم یمذاکره سازمان انرژ 

 آژانس آغاز شد. یپادمان هاییتو فعال «یراناز منافع ملت ا یانتو ص هایملغو تحر یبرا یقانون اقدام راهبرد»همزمان 

  سهام عدالت  یاستان یگذار یهسرما یهاشرکت یرهمد یاته یبترک یحرفه ا یتدر خصوص صالحیک کارشناس بازار سرمایه

کنند. از  ینهدر استان خود هز یاخود را آزاد هستند که بفروشند  یدرصد پرتفو یتا س یسهام عدالت استان یگفت: شرکت ها

منابع و امانتدار  ینداشته باشند و نگران ا یمل یدباشند که د یشرکت ها کسان ینا یرهمد یاتافراد حاضر در ه یدبا عارو قط ینهم

 باشند. یدرست

 ح وزیر چه در مشارکت کند. چه در سط های مقدماتی قبل از اجالس اوپک، دبیرخانه اوپک، از ایران خواسته است تا در نشست

استقبال کرده  4+1به نظر می رسد پیام جو بایدن به اوپک رسیده است. آمریکا از شرکت در جلسه غیر رسمی سطح نماینده ایران.

د بدانند برنامه ایران برای بازگشت به است. روند پیوستن آمریکا به برجام قوت گرفته است. حاال اعضای اوپک پالس می خواهن

 .بازار چیست

 یهایمبه دنبال آن است که تحر یدنشد که جو با یمدع یکاییآمر یتیمقام امن یکبه نقل از  یدر گزارش یمزتا یساند یهنشر 

در ادامه  یهنشر این. خود بازگرداند یرتوافق را به مس ینکاهش دهد و ا 2015 یارا با هدف حفظ توافق هسته یرانا یهوضع شده عل

 یدنوجود دارد، هرچند که دولت با هایمتحر یناز رفع ا ییهانوشت که نشانه هایمبر لزوم رفع کامل تحر یرانا یدبا اشاره به تاک

 .برگزار شود یرانبا حضور ا 5+1نشست در چارچوب  یک یداصرار دارد ابتدا با

 یلیاردم 100 یال 50که  ییهاکوچک )مانند شرکت یمتوسط و حت یهاشرکت یهاعرضه :رانیفرابورس ا یرعاملمد یهامون یرما 

 یجاناتروش ممکن است به ه ینچراکه ا یمانجام نده یلدینگجذب کند( را به روش بوک ب یهدر روز عرضه اول ینگیتومان نقد

 یدیو هر روز با کشش مناسب بازار با روش جد شودیباز م یتظرف ینا یمرا اصالح کن یهبازار دامن بزند.معتقدم اگر روش عرضه اول

 .یمرا دنبال کن هایهعرضه اول شود،یم یکه بررس
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  مروری بر اطالعیه های کدال 

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 فخاس
درصد  53میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  63،240ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 .میلیارد ریال بوده است( 5،946رشد داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 فجر
درصد  130میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  24،799ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 .میلیارد ریال بوده است( 3،201رشد داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 

 روزاخبار 

 یو به حوال یافت یشافزا یبا سرعت مضاعف ینیسال نو چ یالتدر دوره تعط یندر چ یمحصوالت فوالد یانبارها یروند موجود 

شده است.  ینچ یدر بازار داخل یمتهاو موجب فشار بر ق باشدیم 2020 یلحد از آور ینباالتر یزانم ین. ایدتن رس یلیونم 19

 .دهدیرا م یالتتعط یاندر پا یمتکه به آنها امکان کنترل ق باشدیم ینیفوالدسازان چ هایها در انبار یموجود ینالبته، اکثر ا

 بخش  گذارییهمجموعه با سرما ین. اصادر شددر سال  1،500،000ساالنه  یدتول یتظرفجوز احداث مجتمع فوالد بوشهر به م

 یینفر اشتغالزا 200هزار و  یک یبرا یمبه صورت مستق یرآهنو ت یلگردورق، م ی،اسفنجآهن یدآهن، تولذوب ینهدر زم یخصوص

 صادرات محصول خواهد داشت. یزدرصد ن 50استان،  ینا یازکامل ن ینخواهد کرد و با تأم

 ها و معادن پهنه یو واگذار یداشت: آزادساز وزارت صمت یمعدن یعسرپرست معاونت امور معادن و صنا یسعدمحمد یراردش

واحدها از نظر  یام، تم1400سال  یبرا شده است. ییصنعت، معدن و تجارت وارد مرحله اجرا یروز یرحبس شده با همت و تدب

 اسفند ابالغ خواهد شد. 15تا  یزیربرنامه یناند که اشده یزیرشمش برنامه بندییمآهن و تقسگندله، کنسانتره سنگ ینتام

 توانندیبازار مشخص شده است که واحدها بر اساس آن م یمداخل، صادرات و تنظ یدتول یواحدها برا یتمام یفراستا تکل یندر ا

 الزم را انجام دهند. هاییزیربرنامه

 عبور کرد ماهه سال جاری 11در  10،569،000چادرملو از مرز  یو صنعت یکنسانتره شرکت معدن یدتول. 

 به  ینادر یرحسیندکتر ام یمیدرو،عامل ا یئته یسصمت و رئ یرمعاون وز ی،اله جعفر یهوج یاز سو یااحکام جداگانه یط

معادن  یاز سازمان توسعه و نوساز یندگیبه نما یان یبط یاسرو محمد یغرب یجاناستان آذربا یگذار یهرمااز شرکت س یندگینما

 شدند. یشرکت فوالد مبارکه معرف یرهمد یئته یدجد یاعضا ان( به عنویمیدرو)ا یرانا یمعدن یعو صنا

  کل  1400بودجه سال یحهال ییاتجز یو به منظور بررس یبافمحمدباقر قال یاستبه ر یاسالم یمجلس شورا یجلسه علنامروز

 کشور آغاز شد.
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(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

 30/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24،290 23،820 نرخ دالر نیما
 

 29،290 28،710 نرخ سنا
 

 4،180،000 ربع سکه

 24،245 23،765 نرخ دالر سنا
     

 6،350،000 نیم سکه

 24،730 23،730 نرخ بازار آزاد
 

1.2117 EUR/USD:   11،158،000 تمام امامی 

 24،245 23،765 صرافی ملی
     

 10،601،900 بهار آزادی

 

 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 

 

 

 

 

1,450      

1,550      

1,650      

1,750      

1,850      

1,950      

2,050      

(دالر)اونس طالی جهانی       2,150

145,000      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

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 
30/21/99  

ریال 00،190،106   

03/12/99 
 دالر  1784

30/21/99  
دالر 14.26  

SMA(14): 59.73 
0.04%)  

30/21/99  
ریال 003.247  

WMA(15): 1825 
%2.31  
 
 




