
ریسکنقدشوندگی

حجم معامالت
ارزش 

معامالت

درصد از کل

 ارزش معامالت

       قيمت  

پاياني

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

 99بازدهي 

تا امروز

بازدهي 

98
بتا

1,51714.110.46.726105.492.01.07--5112971,073(96)(2.0)3,222,26535,4450.0411,15011,000توسعهمعادنوفلزات

8781,1252,2151,6482,73811.47.65.643146.680.20.97(558)(1.8)6,185,154104,0480.1116,86016,820معدنيوصنعتيگلگهر

2,9589.67.76.046179.2100.10.97--9011,7032,474(472)(1.8)6,583,030125,9690.1319,14019,120معدنيوصنعتيچادرملو

3,51843.729.512.7238207.4243.50.97--*****1554*915931(6)(0.4)649,05229,4490.0345,86445,500سنگآهنگهرزمين

5,5868.66.56.7247206.7192.51.04--1,5484,4826,572(33)(1.0)638,79127,0780.0342,76042,350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.919.814.7187209.7177.70.72--1,861**7951551(37)(0.1)217,7197,8620.0136,79036,110گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6088691,4001,1972,17412.310.75.8358261.3142.61.32(550)(0.9)3,862,20249,1270.0512,86012,720مليصنايعمسايران

2,2018.26.15.166121.868.30.90--6561,2822,040(4)(1.7)5,047,39062,7070.0612,42412,387شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.314.57.338751.2194.20.72--1,180360.0030,72030,1100.006401,5072,114فوالدخراسان

10,8336.54.54.416387.5199.40.54--2,1117,99812,580(23)(1.8)1,192,46567,5630.0756,66056,570فوالداميركبيركاشان

191.90.52(13)475443426156--365****042281(1.8)2,931,90636,2090.0412,35012,319گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)15145532214--23,398,32378,6510.083,3603,3600.00374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

7089911,8501,6402,4329.78.24.54151.3119.91.31(1,097)(1.8)77,302,357880,8330.9111,39011,610فوالدمباركهاصفهان

2,6647.46.24.3365139.676.80.85--6681,4431,936(300)(2.0)14,466,450173,5110.1811,99011,990فوالدخوزستان

2,4578.57.55.148157.959.20.79--6001,3501,753(3)(0.7)3,293,93042,5030.0413,06612,896فوالدهرمزگانجنوب

9,693,147174,9010.1818,04017,9400.146481,6692,2812,1203,81710.17.94.4119192.5125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.46.83.561165.2241.40.91--20,870***94- 1,097,982155,7860.16141,884139,1000.105,191صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732129.245.840.584502.998.50.67--660-02388(0.1)138,3894,1000.0030,21329,630هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759019.217.16.942150.683.41.02(1)(0.2)1,914,3057,6020.014,0463,971سهاميذوبآهناصفهان

1,185,4081,194,0108,602-0.72-

309,233311,4772,244-0.72-

432,373433,4011,028-0.24-

282,452283,123672-0.24-

1,717,4371,726,7199,283-0.54-

16,92016,98666-0.39-

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

99/12/10توسعه 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

نمرينو.دسانکو.اپالنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1097فوالد-1+390اپال-1

كمينا.ورازي.وسيننمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-780شستا-2+61ونوين-2

2,851,772(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-645فارس-3+21هايوب-3

36,052,014(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون99تعدادنمادباتغييراتمثبت2,666(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,386,486تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش566تعدادنمادباتغييراتمنفي96,987(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,500,498تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش170تعدادنمادبدونتغيير77معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

835تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش39تعدادنمادهايمتوقف101معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

64.431.4نفتبرنت(1.5)30,932شاخصداوجونز

9,0120.1مسS&P 5003,811(0.5)شاخص

2,7850.00روي13,1920.6شاخصتركيبينزدک

2,1370.04آلومينيوم(4.0)28,966شاخصنيکيژاپن

1,7340.00اونسطال90.90.0شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5804.9Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
213.54(0.5)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
610-6206.5Iron ore index (62% Fe)174.24(0.5)

Indian exports

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

Qingdao
197.8(0.1)

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

Qingdao (66% Fe)
192.614.4

Egypt imports (cfr main port)600-6107.1Implied 62% Fe China port price 

index
171.91.1

.ميباشد1399/12/09دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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.2تنوين.اپال:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

544,820849,919,200544,8202,000544,8201,8201,560(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
539,821593,803,100539,8212,000539,8211,1001,100آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 

2,220,013577,203,3802,220,0134,0002,220,0131,260260شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کاتد
19,000475,000,00019,00035,00019,00025,00025,000شرکت مهندسی فکور صنعت کنسانتره سنگ آهن
114,521458,084,650114,9284,000111,84115,4004,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

541,420270,710,000541,4201,200541,420500500مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p - 99.9شمش 
544,820217,928,000544,8201,000544,820400400آلومینای ایران1000p-99.8شمش 

19,000190,000,00019,00010,00019,00010,00010,000شرکت مهندسی فکور صنعت کنسانتره سنگ آهن
541,420119,112,400541,4201,000541,420220220مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب50p - 99.9شمش 

650,809104,129,440650,809160650,809160160سپنتا روی99.97شمش روی 
541,42097,455,600541,420180541,420180180مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p - 99.9شمش 

650,80965,080,900650,809150650,809100100صانع روی زنجان99.97شمش روی 
650,80965,080,900650,809100650,809100100توسعه صنایع روی خاورمیانه99.98شمش روی 
650,80965,080,900650,809100650,809100100گسترش صنایع روی ایرانیان99.98شمش روی 
650,80965,080,900650,809150650,809100100سپنتا روی99.97شمش روی 

582,31658,231,600582,316500582,316120100(ایرالکو)آلومینیوم ایران7-6063بیلت 
113,45957,410,300114,500506112,8261,334506ذوب آهن اصفهان30تیرآهن طول کوتاه 

116,31534,778,185116,3156,739116,3154,186299ذوب آهن اصفهان18 تا 14تیرآهن 
116,31524,077,205116,315207116,315207207ذوب آهن اصفهان18 تا 14تیرآهن 

2,324,85123,248,5102,324,851102,324,8515010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,314,99923,149,9902,314,999102,314,9991010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,306,97623,069,7602,306,976102,306,9765010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,276,05722,760,5702,276,057102,276,0571010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,253,84122,538,4102,253,841102,253,8415010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,253,70922,537,0902,253,709102,253,7095010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,231,95222,319,5202,231,952102,231,9525010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,230,32522,303,2502,230,325102,230,3251010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,224,75122,247,5102,224,751102,224,7515010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,202,54022,025,4002,202,540102,202,5401010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,202,50322,025,0302,202,503102,202,5035010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,171,31521,713,1502,171,315102,171,3155010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,164,38921,643,8902,164,389102,164,3894010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,148,08921,480,8902,148,089102,148,0891010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,141,13421,411,3402,141,134102,141,1344010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,137,99721,379,9702,137,997102,137,9971010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,137,57721,375,7702,137,577102,137,5774010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,124,54321,245,4302,124,543102,124,5434010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,084,38020,843,8002,084,380102,084,3804010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,016,65320,166,5302,016,653102,016,6534010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن

112,8262,594,998112,8261,035112,8262,09323ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

99/12/10آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه
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ارزشمعامالتخريدحقوقي ارزشمعامالتفروشحقوقي ارزشمعامالتخريدحقيقي ارزشمعامالتفروشحقيقي
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رد
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می
ار 

هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

38%

درصدخريدحقيقيها

62%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

35%

درصدفروشحقيقيها

65%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها
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هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

 طوریکه . بکردواحد را تجربه  1،185،408عدد  کاهشدرصد  72/0 و با منفی واحد 8،602ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 24،624میلیون سهم به ارزش کل  2،001

 ر این بازار نیزبه کرد. بطوریکه دواحد را تجر 16،920عدد  کاهشدرصد  39/0با و  منفیواحد  66 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 72،211میلیون سهم به ارزش کل   659
 

 

 هاشایعات و شنیده

  .قیمت گذاری دستوری سیمان تا پایان سال لغو می شود 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 فخاس
اعالم نمود و  را المیلیارد ری 11،900به  میلیارد ریال 9،000نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده در افزایش سرمایه از 

  ء نمود.ریال افشا 22،362مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر کارمزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 روزاخبار 

 و به متوسط یافتمتحده در ماه دسامبر کاهش  یاالتنفت خام ا ید، تولیگزارش ماهانه اداره اطالعات انرژ یناساس آخر بر   

ه در بشک 58000 متحده به طور متوسط یاالتنفت خام ا یدتول ،گفت EIA روز جمعه .یدبشکه در روز رس یلیونم 11/063

اساس  بر بود. بشکه در روز یلیونم 12/8از  یشب 2019در دسامبر  یدتول یانگین، مEIAبا توجه به اطالعات  .یافتروز کاهش 

ت. در هفته اس یدهبشکه در روز رس یلیونم 10/9از هفته ها به  یکاهش در برخ یزانم یهشود در ژانو یگفته م  EIAگزارش 

 یزاس و قطعدر تگ خبندانیآن  یلکه دل ،بشکه در روز بوده یلیونم9/7  یدتول یزانم EIAطبق برآورد  ،یهفور 19به  یمنته

فراتر  2020در سال  یداز سطح  تول 2022متحده تا سال  یاالتنفت خام ا یدزده که تول ینتخم EIA همچنین برق بوده است.

 نرود.

 به داخل کشور  از مناطق آزاد یخارج یماده واحده با واردات خودروها 6تبصره  یبه حذف بند الحاق یمجلس با را یندگاننما

 مخالفت کردند.

 ینطبق ا د.موافقت کردن یمیو پتروش یشگاهیپاال یواحدها ی،فلز یعبرق صنا یبها یشبا افزا یامجلس در مصوبه یندگاننما 

 ایهیکان ی،مس، فلزات اساس ینیوم،آلوم ی،فوالد یعبه صنا یلیبرق تحو یانرژ یمکلف است متوسط بها یرومصوبه وزارت ن

(  ECA) یانرژ یلقرارداد تبد یدارا هاییروگاهبرق از ن یانرژ یدنرخ خر یرا بر مبنا یمیو پتروش یشگاهیپاال یواحدها ی،فلز

کل کشور  یدارنزد خزانه یربه حساب شرکت توان یعصنا ینبرق ا یبها یشمنابع حاصل از محل افزا کند. یافتو در محاسبه

 یشن افزاتوما 300به  80برق از  یمتمصوبه ق ینبند گفت که با ا ینا یبررس یانجر محمدباقر نوبخت در شود.یم یزوار

 تومان گران شود. یلیاردها هشت هزار ممجموعه ینا یبرق برا شودیامر باعث م ینو ا یابدیم

 ورجع فوالد م یانبار در کشور توسط گروه دانش بن یناول یبرا یمرکز یرانآهن ا یاز کانسارها یاستخراج عناصر نادر خاک 

پروژه  یرمد یو بلوچستان انجام شد. مهندس محمد مود یستانمشهد و س یدو دانشگاه فردوس یبا همکار یرانا یمتالورژ

 سازی،یشهش ی،دفاع یععناصر در کشور مربوط به صنا یناستفاده از ا یشترینو ب ترینمهمگفت:  یاستخراج عناصر نادر خاک

جود و یلست، بدلا یواردات یعصنا یندر ا یهمواد اول یتمام ینکهاست و با توجه به ا یمیپتروش هاییستکاتال یهتهو  یمتالورژ

خراج وفق به استم یرانیمجموعه با تالش نخبگان جوان ا ینا ،مواد ینظالمانه و چالشها و موانع موجود در واردات ا هاییمتحر

 شد. یکارزشمند و استراتژ یارعناصر بس ینا

 رصد از آب د یک ید،تول یاز سه برابر یشب یشاصفهان گفت: فوالد مبارکه با افزا یدرآمد شرکت آب منطقه ا ینمشترک یسرئ

و محسوب شاخص و الگ یک یو خارج یفوالد داخل یدکنندگانتول ینمصرف آب در ب یزانم ینو ا کند یرودخانه را برداشت م

 شود. یم
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 10/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،621 23،435 نرخ دالر نیما

 

 29،696 29،106 نرخ سنا

 

000،500،4 ربع سکه  

 24،794 24،303 نرخ دالر سنا

     

000،350،6 نیم سکه  

 25،180 24،180 نرخ بازار آزاد
 

1.2074 EUR/USD:  

 

000،9980،10 تمام امامی  

 24،303 24،303 صرافی ملی

     

900،597،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 

 

 

 

 

15

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

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 

10/12/99 
10/21/99 دالر  1734  

دالر 43،64  

SMA(14): 5362.  
 (30.0%)  

10/21/91  
000،979،105  

SMA  249،245:(37)  

(%054.)  
 

SMA 067،990،610 :(29)  

01.1  
 

10/21/99  
ریال 008،125  

WMA(15): 0018  
%.79.3  
 
 




