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EPS نه ماهه 
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 - 99بيني 

کدال

EPS پيش 

1400بيني 
P/E  ttm

P/E forward 

1400
رتبه 

نقدشوندگي

 99بازدهي 

تا امروز

بازدهي 

98
بتا

1,51714.510.66.926109.892.01.07--24,813,042282,8980.2511,40011,7101.62495112971,073توسعهمعادنوفلزات

8781,1252,0331,6482,35411.88.66.843154.980.20.97(187)(0.6)5,420,18394,4790.0817,45017,680معدنيوصنعتيگلگهر

2,9589.77.86.042181.7100.10.97--5,861,643113,2760.1019,32019,4500.2569011,7032,474معدنيوصنعتيچادرملو

4,94044.012.48.7242209.2243.50.97--*****3731*915931(7)(0.4)1,044,10647,8860.0446,12946,400سنگآهنگهرزمين

5,4578.57.06.9249204.3192.51.04--1,5484,4826,024(28)(0.9)690,14429,0960.0342,42043,180توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42024.019.914.8187211.2177.70.72--1,861**7951551(181)(0.6)2,569,83094,8390.0836,97037,200گروهمديريتسرمايهگذارياميد

253,881,5373,339,7242.9613,15013,4303.82,4146088691,2011,1971,47512.610.98.8396269.3142.61.32مليصنايعمسايران

2,2018.56.35.364126.268.30.90--9,231,873117,9310.1012,77413,1601.536561,2822,040شركتآهنوفوالدارفع

3,46218.315.18.738451.2194.20.72--6401,5072,037(3)(0.0)27,6298320.0030,72030,120فوالدخراسان

11,5956.85.14.416796.0199.40.54--2,1117,99811,695(14)(1.1)6,417,730380,6000.3459,30060,900فوالداميركبيركاشان

191.90.52(7)475473628156--365****042281(2.0)1,529,71320,2960.0213,26813,262گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(30)11146513016--28,482,72996,2860.093,3803,3700.32374766كارخانجاتتوليديشهيدقندي

134,965,9211,594,4961.4111,81012,1701.48417089911,3971,6402,43210.08.54.74160.4119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6647.86.54.5361152.076.80.85--6681,4431,936(151)(0.9)31,292,240394,8920.3512,62012,920فوالدخوزستان

2,4578.67.65.348163.259.20.79--12,218,359162,9730.1413,33813,6233.8186001,3501,753فوالدهرمزگانجنوب

26,890,352484,5210.4318,02018,4103.72456481,6692,2812,1203,81710.17.94.4121192.2125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.76.93.661967.4241.40.91--20,870***94- 05,191(1.8)706,778101,6360.09143,801145,500صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732134.647.742.283528.098.50.67--660-02388(0.1)122,6733,7870.0031,48030,870هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759019.517.57.042153.583.41.02(7)(1.9)113,493,103468,0260.424,1244,150سهاميذوبآهناصفهان

1,211,7671,214,4822,716-0.22-

316,166316,874709-0.22-

435,110436,094984-0.23-

284,309284,952643-0.23-

1,748,7981,750,5051,707-0.10-

17,22417,25329-0.17-

99/12/05توسعه 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

كسعديح.ساذريح.ارفعحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-722فارس-1+2414فملي-1

وسنا.وسين.بزاگرسحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-523شستا-2+841فوالد-2

2,834,066(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-379خودرو-3+248ومعادن-3

35,849,396(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون245تعدادنمادباتغييراتمثبت7,912(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,400,820تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش529تعدادنمادباتغييراتمنفي112,713(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,536,490تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش65تعدادنمادبدونتغيير43معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

839تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش37تعدادنمادهايمتوقف38معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.2)64.80نفتبرنت31,5220.1شاخصداوجونز

(0.0)9,111مسS&P 5003,877(0.8)شاخص

(0.3)2,882روي(2.5)13,533شاخصتركيبينزدک

(1.0)2,152آلومينيوم30,1560.0شاخصنيکيژاپن

(0.2)1,808اونسطال90.10.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5551.8Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
213.54(0.5)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
575-5801.3Iron ore index (62% Fe)173.554.0

Indian exports

(fob main India port)
510-515(2.4)Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
197.23.7

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

Qingdao (66% Fe)
192.614.4

Egypt imports (cfr main port)560-5701.8Implied 62% Fe China port price 

index
171.133.8

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

وپارس.شستا.فملي:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

128,4632,826,190,000128,86922,000128,36726,00022,000فوالد خوزستانCتختال 
128,3812,567,616,000128,45920,000128,36723,00020,000فوالد هرمزگان جنوبCتختال 

102,9742,059,473,000103,77720,000102,08824,04020,000فوالد خوزستان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,2451,789,159,700105,55517,000102,08842,55017,000آهن و فوالد ارفع5SP(150*150)شمش بلوم 
102,5261,025,262,000102,98810,000102,08821,50010,000جهان فوالد سیرجان5SP(150*150)شمش بلوم 

270,232945,812,000270,2325,000270,2323,7003,500فوالد مبارکه اصفهانورق رنگی
102,088918,792,000102,08810,000102,08811,0009,000شرکت معدنی وصنعتی چادرملو5SP(150*150)شمش بلوم 

102,167817,334,000102,2888,000102,08825,0008,000فوالد سیرجان ایرانیان5SP(150*150)شمش بلوم 

232,232568,968,400232,2324,000232,2322,4502,450فوالد مبارکه اصفهانورق گالوانیزه لوازم خانگی

102,088510,440,000102,08820,000102,08810,0005,000فوالد کاوه جنوب کیش5SP(150*150)شمش بلوم 

102,088510,440,000102,0887,000102,0885,0005,000فوالد سیرجان ایرانیان3SP(150*150)شمش بلوم 

102,088453,270,720102,0880102,0884,4404,440فوالد کاوه جنوب کیش5SP(150*150)شمش بلوم 

102,088408,352,000102,0885,000102,0885,0004,000مجتمع فوالد خراسان5SP(150*150)شمش بلوم 

524,009398,246,840524,0090524,009760760مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

103,476310,427,000103,5993,000102,0885,5003,000مجتمع فوالد شمش نگین مشهد5SP(150*150)شمش بلوم 

102,088306,264,000102,0883,000102,0886,0003,000مجتمع ذوب آهن فوالد خزر5SP(150*150)شمش بلوم 
107,009267,522,500107,0092,500102,0889,0002,500گسترش خدمات آتیه اندیشان 5SP(150*150)شمش بلوم 
102,088204,176,000102,0880102,0882,0002,000فوالد سیرجان ایرانیان3SP(150*150)شمش بلوم 
102,212128,786,880102,4001,260102,0883,2601,260فوالد کویر دامغان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,229105,229,000105,2291,000102,0883,3001,000فوالد سپهر سبالن5SP(150*150)شمش بلوم 
102,263102,263,000102,2881,000102,0882,5001,000مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد3SP(150*150)شمش بلوم 
102,088102,088,000102,08810,000102,0882,0501,000مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد5SP(150*150)شمش بلوم 
102,088102,088,000102,0880102,0881,0001,000شرکت معدنی وصنعتی چادرملو5SP(150*150)شمش بلوم 
102,088102,088,000102,0881,000102,0881,0001,000تولید فوالد تارا شمش یزد5SP(150*150)شمش بلوم 
102,088102,088,000102,0880102,0881,0001,000مجتمع فوالد خراسان5SP(150*150)شمش بلوم 

270,23294,581,200270,2320270,232350350فوالد مبارکه اصفهانورق رنگی
527,70952,770,900527,7090527,709100100(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

104,00452,002,000104,208500102,088900500غلتک سازان سپاهان5SP(150*150)شمش بلوم 
102,48851,244,000102,488500102,0881,500500مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد4SP(150*150)شمش بلوم 
102,08851,044,000102,088500102,088500500مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس5SP(150*150)شمش بلوم 
102,08851,044,000102,088800102,0881,300500مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان5SP(150*150)شمش بلوم 
102,08830,626,400102,0880102,088300300مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان5SP(150*150)شمش بلوم 
106,90016,035,000106,900200106,900150150ذوب آهن اصفهانشمش چدن
106,9005,345,000106,9000106,9005050ذوب آهن اصفهانشمش چدن

99/12/05آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

18%

درصدخريدحقيقيها

82%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

12%

درصدفروشحقيقيها

88%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها
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هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود
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 مروری بر بازار سرمایه  

 طوریکه . بکردواحد را تجربه  1،211،767عدد  کاهشدرصد  22/0 و با منفی واحد 2،716ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 66،564میلیون سهم به ارزش کل  6،709

 ر این بازار نیزبه کرد. بطوریکه دواحد را تجر 17،224عدد  کاهشدرصد  17/0با و  منفیواحد  29 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 46،720میلیون سهم به ارزش کل  1،244
 

 

 هاشایعات و شنیده

 ابع من ینفشار تام تواندیموضوع م یناشده است؛ یلتسهیاز،مورد ن یکاالها یدانتقال ارز و خر یبرا یطدر دوره پساترامپ شرا

 یدواریار امو اظه یرانمسدود شده ا یانتقال منابع مال ینهدر زم یجنوبشدن کره قدمیشپ.را در بازار داخل کاهش دهد یارز

 یدولت جداز طرف د یجنوبکه دولت کره دهدیکشور نشان م ینفراهم کردن واکسن با منابع بلوکه شده در ا یژاپن برا یرسف

ود و خواهد ب رانیبا ا یادن یهابانک یارتباط مال ینهدر زم یرا اخذ کرده است.نقطه عطف مهم ینهزم ینمجوز الزم در ا یکاآمر

 باز کند. یرانبا ا یبه ارتباط تجار المللیینب یهاورود بانک یرا برا ینهزم تواندیم

  شرکت گفت:  اننماد پاالیشگاه اصفهخصوص توقف ولی اله جعفری، سرپرست اداره نظارت بر ناشران، گروه شیمیایی و غذایی در

با توجه به  وی گفت: ت.رس عرضه شده بود خریداری کرده اسدرصد پتروشیمی اصفهان را که دیروز فرابو 10پاالیشگاه اصفهان 

 مادن، فردا صبح رشناسان در مورد شرکت وجود ندارداین افشای اطالعات با اهمیت نوع الف و اینکه تا کنون ابهامی از سوی کا

 .، بازگشایی می شودوماتیک با دامنه نوسان بازبه صورت ات "شپنا"

 یهپا یمترقابت ق یشوراباالخره مشخص شد،  یاسالم یو معادن مجلس شورا یعصنا یسیونفراوان در کم یهاپس از بحث 

 کند. یینخودرو در بورس را تع

 

  مروری بر اطالعیه های کدال 

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 ومعادن
شناسایی  میلیون ریال 62،678میلیون سهم شرکت تاصیکو  9فروش و سود ناشی از ماهه شرکت ارائه شد  11عمکلرد گزارش 

 گردید.

 وامید
یال در میلیون ر 1،090،123ماهه شرکت ارائه و سود ناشی از فروش سهام)سخاش، کمرجان و گوهران(  11گزارش عمکلرد 

 این ماه شناسایی شد.

 ذوب
د رشد درص 155میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  175،754ماهه و ثبت فروش  11زارش عملکرد ارائه گ

ال جاری سشرکت در  ماهانه و باالترین رکورد فروش میلیارد ریال بوده است 23،906داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 (.بوده است

 کچاد
رشد  درصد 91میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  226،831ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 میلیارد ریال بوده است(. 42،949داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 فملی
رشد  درصد 72گذشته میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال  346،698ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 میلیارد ریال بوده است(. 34،784داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 کنور
د رشد درص 118میلیارد ریال، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  13،801ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 میلیارد ریال بوده است(. 3،001داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 
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 روزاخبار 

 یتوقف اجرا ییعناز نقاط حساس آن  یکیبه  «هایملغو تحر یبرا یاقدام راهبرد»طرح  یکه در ادامه اجرا امروزنوشت: یهانک 

و  «یبُرد قطع»ما  یااند که هر کدام را انتخاب کنند برگرفتهقرار یدوراه یکو اروپا بر سر  یکاآمر ایم،یدهرس یپروتکل الحاق

 یاتم یژبود که در توافق آژانس و سازمان انر یمعترض در حال یندگاننما نگرانیخواهد بود. «یباخت حتم» یفحر یبرا

نچه آتمان مطابق به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهدا یپروتکل الحاق یاز اجرا یرانا یکشورمان، خوددار

به تعهداتمان  کردند،یرا لغو م هایمنده همه تحریماه آ 3 یو اروپا ط یکاو اگر آمر دادیمیدر مصوبه مجلس آمده است ادامه م

حجم از  ینمحترم مجلس، به ا یندگانقابل حل بود و با پوزش از نما یآمده به آسان یشاختالف پ بنابراین.گشتیمیباز م

 سیرئ یه امضاوافق مورد اشاره اگرچت ینکهاست! و آن ا یانمعترض در م یندگاناز نما یادوستانه گلهنداشت. یازیاعتراض ن

 یرات و نظر شوبدون دخال تواندینم یتاهم ینبا ا یاکه مسئله دانستندیم یدبا یخود دارد ول یرا در پا یاتم یسازمان انرژ

 شده باشد. یهته یمل یتامن یعال

 یدهرا د یمل یتامن یبود.اگر دوستان مجلس مصوبه شورا یتموفق یکبا آژانس توافق کرد،  یآنچه صالحامور خارجه: یروز 

قف ز قانون متو.از صبح امرویستن یمشکوک یزچ یچرا بخوانند ه یمهاگر ضم شد؛یالزم در مجلس انجام نم یرآن رفتار غبودند،

اقدام انجام  ینااز پنج اسفند  یمبهمن رسما به آژانس اعالم کرد 27 یخما در تاراجرا شده است. یپروتکل الحاق یکردن اجرا

 .خواهد گرفت

 دست ب یخود و توافق ها یراز مذاکرت اخ یگزارش یکل بانک مرکز یسدولت، رئ یاقتصاد یدر جلسه امروز ستاد هماهنگ

کشورها  ینادر  یژاپن، عراق و عمان درخصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکز ی،کره جنوب یکشورها یندگانآمده با نما

 کرد. یهاار

 :یلتحم ینهزه یزانفوالدساز، م یسود ناخالص شرکت ها یهحاش یبا توجه به رقم باال یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد 

 .یستن صنعت ینا یبرا یسود ناخالص آنهاست که رقم معنادار یهدرصد حاش 3 ودتا حد 1 ینب مجلس مصوبه یشده از اجرا

. شدیمتومان در هر متر مکعب محاسبه  260در حدود  یزیرقم ثابت، چ یکبه صورت  یناز ا یشنرخ سوخت فوالدسازان پ

نرخ  یبه طور کل.محاسبه شود یمیپتروش یهادرصد نرخ خوراک گاز شرکت 30نرخ  ینقرار است که ا یدحال طبق مصوبه جد

 10 یگاه و 9تا  8در حدود  یرقم نیانگیکه م آیدیدست مبه یانرخ چهار هاب در دن یانگیناز م هایمیگاز خوراک پتروش

 رراوالد که قفرخ دهد. نرخ گاز صنعت  یزممکن است نوسانات نامتعارف که نرخ را باالتر ببرد ن ینب یندر اسنت بوده است.

 .تومان خواهد بود 760سنت حدود  3/3و  یهزارتومان 23درصد در نظر گرفته شود با فرض دالر  30است 

 اه مجدد از کارگ یبردارشرکت، بهره ینا یراناز مد یعامل ذوب آهن اصفهان و جمع یرزاده مد یزدیبا حضور منصور  یینیدر آ

سال  یمن و یک)طرح قائم( ذوب آهن اصفهان پس از  یکارگاه  آهن اسفنج)طرح قائم( ذوب آهن آغاز شد. یآهن اسفنج یدتول

 . یدرس یربرداالزم و توسعه آن به بهره تعمیراتتوقف با 

 30وه به عال یورو یلیونو چهارصد و هشتاد م یلیاردشرکت در حال حاضر دو م ینگفت: خوشبختانه ا مدیرعامل ملی مس 

درآمد  یطشرا 1404ها تا سال طرح ینا یبا اجرا یمهست یدوارام و طرح در دست اجرا دارد 29در قالب تومان  یلیاردهزار م

شرکت  10ها جزو طرح ینا یو با اجرا یمدالر ارتقا ده یلیاردم یمو ن 4به  ی،فعل یطدالر در شرا یلیاردم 2شرکت مس را از 

ره زار دره آلو و د کارخانه کنسانتره یندهدر شرکت باعث شده در سال آ یافزود: همدل وی .یریممس قرار بگ یددر تول یابرتر دن

دالر  یلیونم 800 یزعدد ن ینهزار تن کنسانتره است که ارزش ا 400موضوع  ینمفهوم اسرباره وارد مدار شود، یونو فلوتاس

به  یزار تنه 300کارخانه کنسانتره :کرد وی تصریح.می شودتومان  یلیاردهزار م 17حدود  یهزار تومان 22است که با ارز 

خانه سونگون و کار یظتغل 3فاز  یدوک،م یظتغل 2احداث فاز  ینو همچن یردگ یشکل م یدونکه در سر یهمراه اکتشاف

دهد  یان مو نش یمکردن هست یاست که در حال ط ییروند رو به جلو یانگرآباد بذوب خاتون یهاحاصل از سرباره یونفلوتاس

 .تواند بزند یم یارا در دن یبزرگتر یهاکه شرکت مس حرف
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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 

15

25

35

45

55

65

75
(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

145,000      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

 05/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24،072 23،895 نرخ دالر نیما
 

 29،869 29،279 نرخ سنا

 

000،075،4 ربع سکه  

 24،647 24،159 نرخ دالر سنا

     

000،400،6 نیم سکه  

 24،780 23،780 نرخ بازار آزاد
 

1.2152 EUR/USD:  

 

000،196،11 تمام امامی  

 24،521 24،035 صرافی ملی

     

900،798،10 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 05/12/99 
 دالر  1808

50/21/99  
دالر 64.80  

SMA(14): 78.60  
 (60.0%)  

50/21/91  
000،989،107  

SMA  054،246:(37)  

)07( 
 

SMA 067،090،107 :(29)  

)001( 
 

50/21/99  
ریال 800،247  

WMA(15): 1819 
%.0.58  
 
 




