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پاياني

آخرين 
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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

 99بازدهي 

تا امروز

بازدهي 

98
بتا

1,51714.510.76.926110.592.01.07--20,435,723233,8180.1311,44011,4300.4555112971,073توسعهمعادنوفلزات

4,374,85076,4560.0417,47017,3900.1378781,1252,0331,6482,35411.88.66.942155.280.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,9589.97.96.143186.3100.10.97--6,492,800127,5720.0719,65019,9501.74609011,7032,474معدنيوصنعتيچادرملو

4,94044.012.48.7242209.1243.50.97--*****3731*915931(0)(0.0)311,90114,3800.0146,12645,540سنگآهنگهرزمين

5,4578.67.17.0249206.0192.51.04--358,65215,4990.0142,66043,5900.6181,5484,4826,024توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42024.019.814.8190210.6177.70.72--1,861**7951551(53)(0.2)823,71330,2360.0236,90036,240گروهمديريتسرمايهگذارياميد

198,414,2832,622,7531.4213,22012,9700.53526088691,4001,1972,17412.611.06.0396271.3142.61.32مليصنايعمسايران

2,2018.46.25.363125.468.30.90--6561,2822,040(1)(0.3)7,124,71690,7540.0512,73812,610شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.315.17.438551.2194.20.72--7,8932380.0030,72030,1100.006401,5072,114فوالدخراسان

11,5956.75.04.316793.6199.40.54--2,1117,99811,695(16)(1.2)3,060,845179,2690.1058,57058,120فوالداميركبيركاشان

191.90.52(8)475463627156--365****042281(1.7)1,426,19718,5890.0113,04413,003گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)15145512216--374763(4)(0.6)31,781,290106,7690.063,3603,370كارخانجاتتوليديشهيدقندي

77,691,558919,2040.5011,83011,6400.21057089911,8501,6402,43210.08.54.74160.8119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6647.76.44.5365149.076.80.85--6681,4431,936(188)(1.2)11,956,888149,0690.0812,47012,410فوالدخوزستان

2,4578.67.65.248162.359.20.79--6001,3501,753(2)(0.3)4,931,21565,3850.0413,29513,101فوالدهرمزگانجنوب

19,894,604364,0100.2018,30018,0001.61066481,6692,2812,1203,81710.38.04.5120196.6125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.46.83.561765.6241.40.91--20,870***94- 05,191(1.1)328,31846,5610.03142,172142,000صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732131.946.741.383515.598.50.67--660-7,384,253227,8130.1230,85131,4800.002388هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759019.317.26.942051.283.41.02(5)(1.5)41,449,253168,4510.094,0644,042سهاميذوبآهناصفهان

1,205,7281,211,6435,915-0.49-

314,590316,1331,543-0.49-

434,389435,106717-0.16-

283,838284,306468-0.16-

1,740,5641,748,6308,066-0.46-

17,11717,224106-0.62-

99/12/06توسعه 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

كسعدي.كسعديح.كاسپينحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1069شپنا-1+460كچاد-1

وسنا.هايوب.فماکنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-583شستا-2+352فملي-2

2,839,510(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-380وغدير-3+106كاوه-3

35,918,579(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون217تعدادنمادباتغييراتمثبت5,923(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,395,489تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش576تعدادنمادباتغييراتمنفي185,041(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,528,272تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش77تعدادنمادبدونتغيير49معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

870تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش36تعدادنمادهايمتوقف42معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

65.071.4نفتبرنت31,5370.1شاخصداوجونز

(0.6)9,197مسS&P 5003,8810.1شاخص

(0.6)2,835روي(0.5)13,465شاخصتركيبينزدک

(0.7)2,140آلومينيوم(1.6)29,672شاخصنيکيژاپن

1,8090.1اونسطال90.10.0شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5662.4Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
213.54(0.5)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
575-5801.3Iron ore index (62% Fe)173.053.7

Indian exports

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

Qingdao
197..303.7

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
172.424.8

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.2ميدكو.فملي:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

112,921566,413,804113,0895,016111,38114,1245,016مجتمع فوالد خراسانA3-14تا28سبد میلگرد 
111,900561,291,324112,3995,016111,3819,1085,016صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
111,718560,379,952112,0195,016111,3817,5245,016صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
112,387494,500,798112,8524,400111,3816,9964,400فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

111,467490,454,184111,6204,400111,3814,9724,400مجتمع فوالد صنعت بناب25 تا 14سبد میلگرد 
111,381443,519,142111,3815,500111,3816,3143,982صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط
111,381441,068,760111,3813,960111,3813,9603,960جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط

111,789368,903,700111,7893,300111,3814,1363,300فوالد روهینا جنوبA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
111,381338,152,716111,3816,996111,3814,2023,036جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط

160,400280,700,000160,40010,000160,4001,7501,750مجتمع فوالد گیالنBورق گرم 
115,836261,094,344115,8366,900115,8365,4052,254ذوب آهن اصفهان18 تا 14تیرآهن 

111,492245,282,862111,8282,200111,3813,5862,200فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط
111,704223,407,025111,7772,000111,3813,3502,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

115,836173,174,820115,8364,393115,8362,5301,495ذوب آهن اصفهان24و20سبد تیرآهن
111,381169,076,358111,3811,518111,3811,5181,518صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط
136,291136,291,450138,1991,000115,8366,4251,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد کالف

524,009136,242,340524,009260524,009260260مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 
522,709130,677,250522,709250522,709250250آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 

111,381127,419,864111,3811,144111,3811,1441,144مجتمع فوالد آریا ذوبسبد میلگرد مخلوط
112,328123,560,580112,3991,100111,3812,1341,100مجتمع فوالد ظفر بنابA3-12تا25سبد میلگرد 

111,381116,950,050111,3811,200111,3811,8251,050گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط
113,384114,744,278113,5131,012111,3812,9481,012آذر فوالد امینA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

36,833,683110,501,04936,833,683336,040,829183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
111,381100,242,900111,3813,000111,3811,900900ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

32,613,26197,839,78332,613,261331,847,564123شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
31,531,38994,594,16731,531,389330,589,640153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
30,303,33990,910,01730,303,339329,411,125153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
30,300,38890,901,16430,300,388329,253,209153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
30,089,00090,267,00030,089,000329,090,869123شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

111,40889,126,400111,489800111,3811,150800فوالد البرز ایرانیانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
29,055,55587,166,66529,055,555328,299,815123شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
26,618,86479,856,59226,618,864325,753,545183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

522,70978,406,350522,7092,000522,709200150آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 
25,601,38876,804,16425,601,388324,831,391153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

115,83676,451,760115,8361,100115,836770660مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 
25,313,31375,939,93925,313,313324,435,220153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

527,70973,879,260527,709140527,709140140(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
114,05057,709,300114,050506111,3811,342506فوالد شاهرودسبد میلگرد مخلوط

115,83637,646,700115,8362,000115,836325325گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 
115,83631,970,736115,836276115,836276276ذوب آهن اصفهان24و20سبد تیرآهن

116,08030,645,164116,136264115,836352264آذرنبش تبریزسبد نبشی
111,38125,060,725111,381225111,381225225ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

115,83623,978,052115,836207115,836207207ذوب آهن اصفهان18 تا 14تیرآهن 
111,38116,707,150111,381150111,381150150گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط

115,83615,290,352115,836132115,836132132مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 
115,83610,193,568115,8361,276115,8368888گروه صنایع فوالد صبح پارسیان14تیرآهن 

111,3817,351,146111,38114,300111,38179266مجتمع فوالد آریا ذوبسبد میلگرد مخلوط
115,8365,791,800115,8362,000115,8365050نورد آریان فوالدسبد نبشی
115,8365,791,800115,8362,000115,8365050ذوب آهن آریان بوئین زهراسبد نبشی

111,3815,569,050111,3815,000111,3815,20050ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
115,8362,895,900115,83625115,8362525گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 

99/12/06آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه
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ارزشمعامالتخريدحقوقي ارزشمعامالتفروشحقوقي ارزشمعامالتخريدحقيقي ارزشمعامالتفروشحقيقي

ال
 ری

رد
لیا

می
ار 

هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

26%

درصدخريدحقيقيها

74%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

22%

درصدفروشحقيقيها

78%

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،205،728عدد  کاهشدرصد  49/0 و با منفی واحد 5،915ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 60،837میلیون سهم به ارزش کل  5،642

 ر این بازار نیزدبه کرد. بطوریکه واحد را تجر 17،117عدد  کاهشدرصد  62/0با و  منفیواحد  106 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 130،550میلیون سهم به ارزش کل  1،236
 

 

 هاشایعات و شنیده

 از  یشهمچنان به اقدامات خود ب یرانکه ا یستدرباره برجام: مطمئنا پنهان ن یکاوزارت خارجه آمر یاعتراف سخنگو

رباره ت از جمله دانجام داده اس المللیینبا آژانس ب یکاهش همکار یرا برا یاقدامات یراو اخ دهدیبرجام ادامه م هاییتمحدود

از خروج ما از  قبل یرانا کرد؛یکار م یتوافق به خوب یناز برجام، ا یکااز خروج آمر یشپ .یدیدکه شما هم شن یپروتکل الحاق

  بوده است. یبندهدات خود پابه تع یاتوافق هسته

 شود یم یراه انداز یندهنقره هفته آ یآت معامالتگذاران؛  یهسرما یخبر خوش بورس کاال برا. 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال 

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 ذوب
با  یالر یلیونم 750000به مبلغ  یالر یلیونم 100ساخت ذوب آهن اصفهان از مبلغ  یشو پو یشرکت مهندس یهسرما یشافزا

 یشفزاا یه،ر سرماآسانسور،فراهم نمودن مقدمات ورود شرکت به بازا یراهنما یلر یدپروژه تول یاجرا ی،هدف اصالح ساختار مال

 .در گردش و بهبود نسبت مالکانه یهسرما

 کگهر
رشد  درصد 170که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  یال،ر یلیاردم 28،747ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 بوده است(. یالر یلیاردم 17،813داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 کگل
د رشد درص 120که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  یال،ر یلیاردم 254،176ماهه و ثبت فروش  11ارائه گزارش عملکرد 

 بوده است(. یالر یلیاردم 34،147داشته است)فروش شرکت در ماه بهمن 

 وپاسار
رمایه گذاری های منظور کاهش سقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به  16در راستای اجرای مفاد 

یه گذاری توسعه درصد، سرما 19.99 یزانهای بیمه پاسارگاد به منظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکتبانکی، این بانک در غیر

 صد اقدام نماید.در 97.99 یزاندرصد و ارزش آفرینان پاسارگاد به م3.75 یزانمپنا به م ،درصد 5.41 یزانمعادن و فلزات به م
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 روزاخبار 

 ر، وراق بهاداابورس  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تعامالت خوب صورت گرفته با سازمان

راهم ف یهره بردارجسورانه اکتشاف و ب یصندوقها یاعام پروژه و  یسهام یدر قالب شرکتها یهامکان ورود معادن به بازار سرما

سازمان  ییسوزارت صمت و ر ینکه با حضور معاون یهبازار سرما یتمعادن از ظرف یریگدر جلسه بهره یزرند سعید شده است.

جهت جذب  هیبازار سرما یو استفاده از ابزارها یعام پروژه معدن یشرکت سهام یلروند ورود معادن، تشکد،بورس برگزار ش

 .قرار دادند یرا مورد بررس یمعدن یعو صنا ندر بخش معد یگذار یهدر جهت سرما یمردم یها یهسرما

 دم شرکت ق یناهر اول یدراتهاظهار داشت: احداث کارخانه آهک ه یجانمس آذربا یبدنمول یو معدن یشرکت صنعت یرعاملمد

 ع مس سونگونکارخانجات مجتم یفعل یازافزود: با توجه به ن ویمعادن منطقه است. یاعتال یردر مس یجانمس آذربا یبدنمول

 د و همزمان باز اول داررا در فا یازن ینکل ا ینتام یتاهر ظرف یدراتهکارخانه آهک هیدراته،هزار تن آهک ه 64به ساالنه 

 .یدخواهد رس ییبه خودکفا یدراتهآهک ه ینشرکت مس در تام یفراور یکارخانه، واحدها ینافتتاح ا

 ه اکتشاف، از جمله تعداد پروان یمعدن یمجوزها یجمع از رشد دسته یوزارت صنعت، معدن و تجارت حاک یها و آمارهاداده

 ینبر ا وداشته است  یشدرصد افزا یک یکشف معدن یصدور گواه ینب یناست. که در ا یبرداربهره یهاکشف و پروانه یگواه

فقره بوده  421ماهه سال گذشته،  10تعداد در  ینصادر شد که ا فکش یفقره گواه 425ماه امسال  10اساس در 

فقره در  486اب به صدور معدن صادر شده است که با احتس یبردارفقره پروانه بهره 512ماهه امسال  10در  همچنین.است

 .دهدیحوزه نشان م ینرا در ا درصدی 5٫3 یشافزا 1398ماهه سال  10

 ما خواستار درباره بازگشت به برجام استقبال کرد، ا یکاآمر جمهوریساروپا از اظهارات رئ یهاتحاد یخارج یاستمسئول س

 ید. ابتدا بایمرا با هم به صورت همزمان مطرح نکن یزگفت: همه چ بورل به مسئله برجام شد. یرانمحدود کردن مذاکرات با ا

 ینبود و ا دیبناز برجام خارج شد به تعهداتش در برجام پا یکجانبهکه ترامپ به صورت  یتا زمان ایران.یمکن یاعتمادساز

را  مانیدهدات اقتصاتع سو، ما یناما در ا دهند،یکار را انجام نم ینا یگراالن د آنهاادامه داد. یمدت طوالن یرا برا یبندیپا

 یقرطاز  یمکرد یداشت. ما سع یهگال هایمدرباره محقق نشدن رفع تحر ایران.یستن یامسئله ساده ین. ایماجرا نکرد

 حاصل نشد. یچندان بزرگ یجهاما نت یمتجارت مشروع را برقرار کن ینستکسا
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(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

 60/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 تومانارقام به 

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 24،067 23،642 نرخ دالر نیما
 

 30،704 30،096 نرخ سنا

 

000،075،4 ربع سکه  

 24،924 24،430 نرخ دالر سنا

     

000،400،6 نیم سکه  

 25،270 24،270 نرخ بازار آزاد
 

1.2165 EUR/USD:  

 

000،298،11 تمام امامی  

 25،016 24،521 صرافی ملی

     

900،901،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

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 

06/12/99 
60/21/99 دالر  1809  

دالر 07،65  

SMA(14): 45،61  
 (60.0%)  

60/21/91  
000،019،109  

SMA  943،245:(37)  

)26( 
 

SMA 067،057،107 :(29)  

)0 20 ( 
 

60/21/99  
ریال 700،252  

WMA(15): 6181  
%.380.  
 
 




