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تعديل شده با )
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EPS نه ماهه 
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کدال

EPS پيش 
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P/E  ttm

P/E forward 

1400
رتبه 

نقدشوندگي

 99بازدهي 

تا امروز

بازدهي 

98
بتا

1,51714.010.36.725103.892.01.07--5112971,073(124)(1.6)17,741,505196,2660.0811,06011,060توسعهمعادنوفلزات

7,578,067128,6620.0516,98017,2200.72238781,1252,2151,6482,73811.47.75.744148.380.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,9059.76.86.146182.1100.10.97--5,699,194110,3920.0419,35019,5501.12929011,7032,827معدنيوصنعتيچادرملو

3,51843.729.512.6237207.2243.50.97--*****1554*915931(1)(0.1)350,79816,0100.0145,83445,060سنگآهنگهرزمين

5,5868.66.56.7253205.9192.51.04--1,5484,4826,572(8)(0.3)716,17430,4920.0142,65043,150توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.819.714.7191208.9177.70.72--1,861**7951551(68)(0.2)404,94314,6020.0136,70036,060گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6088691,4001,1972,17412.110.65.7320255.4142.61.32(1,051)(1.6)289,648,0823,663,3041.4412,65012,610مليصنايعمسايران

2,2018.36.25.264124.668.30.90--6,148,02077,3450.0312,58112,5601.336561,2822,040شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.314.57.331451.2194.20.72--534160.0030,72030,1100.006401,5072,114فوالدخراسان

10,8336.44.44.316484.6199.40.54--2,1117,99812,580(19)(1.6)4,454,180248,4430.1055,78056,500فوالداميركبيركاشان

191.90.52(12)475443426156--365****2,116,04026,4370.0112,49412,7201.2042281گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)151455322518--374763(4)(0.6)23,545,68578,5690.033,3403,360كارخانجاتتوليديشهيدقندي

91,798,7221,061,1730.4211,56011,7301.58897089911,8501,6402,4329.88.34.64155.0119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6647.76.54.5364149.476.80.85--42,524,828531,3110.2112,49012,5504.26266681,4431,936فوالدخوزستان

2,4578.57.55.248159.059.20.79--4,221,59455,6750.0213,12313,1790.426001,3501,753فوالدهرمزگانجنوب

59,422,7511,133,5600.4519,08019,1205.83906481,6692,2812,1203,81710.78.44.7118209.1125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.16.73.560863.5241.40.91--20,870***94- 05,191(1.1)653,13591,6760.04140,363141,470صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732129.145.840.4152502.698.50.67--660-02388(0.0)79,9942,3690.0030,20129,609هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759018.816.86.742047.683.41.02(7)(2.0)28,157,732111,6740.043,9663,966سهاميذوبآهناصفهان

1,181,6601,185,6043,945-0.33-

308,255309,2841,029-0.33-

431,417432,391975-0.23-

281,827282,463637-0.23-

1,711,9021,717,5895,687-0.33-

16,92616,92050.03

99/12/11توسعه 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

كاوه.اپال.جمحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1050فملي-1+889فوالد-1

كسعديح.دشيميح.وسيننمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-701شستا-2+626فخوز-2

2,856,736(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-377خودرو-3+415اپال-3

36,116,607(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون207تعدادنمادباتغييراتمثبت5,161(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,382,102تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش555تعدادنمادباتغييراتمنفي254,117(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,493,980تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش104تعدادنمادبدونتغيير36معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

866تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش37تعدادنمادهايمتوقف38معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

65.061.0نفتبرنت(1.5)30,932شاخصداوجونز

9,1091.3مسS&P 5003,811(0.5)شاخص

2,7990.49روي13,1920.6شاخصتركيبينزدک

2,1590.01آلومينيوم(4.0)28,966شاخصنيکيژاپن

1,7460.67اونسطال91.10.2شاخصدالر

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

.ميباشد1399/12/10دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

شستا.شپنا.فملي:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

160,23919,212,705,050177,300119,900135,876136,070119,900فوالد مبارکه اصفهانHRورق گرم 
188,2013,764,026,350201,00120,000182,78122,30020,000فوالد مبارکه اصفهانBورق سرد 

262,3972,623,965,250264,86910,000244,52912,45010,000فوالد مبارکه اصفهانورق رنگی
206,529877,748,250206,5295,000206,5294,2504,250فوالد مبارکه اصفهانGورق گالوانیزه 

208,189572,519,750208,1892,250208,1892,7502,750فوالد مبارکه اصفهانورق قلع اندود
208,189468,425,250208,1895,000208,1892,2502,250فوالد مبارکه اصفهانورق قلع اندود
206,529134,243,850206,529650206,529650650فوالد مبارکه اصفهانGورق گالوانیزه 

41,160,770123,482,31041,160,770340,996,783153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
38,927,999116,783,99738,927,999338,239,251183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
38,729,999116,189,99738,729,999338,073,187153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
37,355,555112,066,66537,355,555336,936,340153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
36,491,000109,473,00036,491,000336,054,466183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

544,820108,964,000544,820200544,820200200آلومینای ایران1000p-99.8شمش 
36,101,388108,304,16436,101,388335,512,114183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
36,021,388108,064,16436,021,388335,663,025183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
35,591,388106,774,16435,591,388335,064,611213شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
34,301,388102,904,16434,301,388333,741,416183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
33,259,99999,779,99733,259,999332,857,151183شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

544,82098,067,600544,820180544,820180180(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
631,29518,938,850631,29530631,2953030(ایرالکو)آلومینیوم ایران8-6061بیلت 

99/12/11آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها
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 مروری بر بازار سرمایه  

 طوریکه . بکردواحد را تجربه  1،181،660عدد  کاهشدرصد  33/0 و با منفی واحد 3،945ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 54،948میلیون سهم به ارزش کل  4،198

 ر این بازار نیزدبه کرد. بطوریکه واحد را تجر 16،926عدد  افزایشدرصد  03/0با و  مثبتواحد  5 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 199،228میلیون سهم به ارزش کل   963
 

 

 هاشایعات و شنیده

  یندر ع لیت. وشده اس یوسمأ یکانشست درباره برجام با حضور آمر یبا برگزار یران: واشنگتن از مخالفت ایدمقام کاخ سف کی 

 .درباره برجام خبر داد یرانبا ا« مذاکرات هدفمند» یبرا یکاآمر یحال از آمادگ

 1400سال  یخودرو از ابتدا یمتق یاحتمال آزادساز 

 ضا اع یاندر م قطعنامه را یک نویسیشحکام آژانس، پ یفرانسه و آلمان در نشست امروز )دوشنبه( شورا یس،انگل :نوشته یترزرو

به  دامات خود راخواسته شده اق یرانابراز و از ا «یرانا یاز سو یتکاهش شفاف»نسبت به  یدشد یکه در آن نگران اندپخش کرده

 عقب برگرداند.

 یاز ابتدا خواهد شد تا یریگ یمتصمپالس  هفته اوپک یناوپک اعالم کرده اند در نشست ا یمنابع آگاه مطلع از اعضا یرخب 

 .اضافه گردد یدبشکه  نفت در روز به تول یلیونم 6/1 یل،آور

 

 روزاخبار 

 کنگان و شروع  یشاز پترو پاال یهزار بشکه نفت خام، بهره بردار 65روزانه  یدتول یتبا ظرف یالمآذر ا ینفت یدانطرح توسعه م

 .شودیجمهور افتتاح م یساست که امروز با فرمان رئ ییهاطرح ،یهعسلو یانک یمیپتروش ییاجرا یاتعمل

 معدن مس  یانهکوش صنعت مس، رکورد استخراج ماهپرسنل سخت یبا تالش و کوشش حداکثر یددر سال جهش تول

 شکسته شد. 1399ماه  یدر د ینسبت به رکورد قبل یشدرصد افزا 25با  یدوکم

 یرنظ ،هاو بانک یدولت یاطالعات شرکتها یهکل یروزرساننسبت به ثبت و به باریکماه مجلس، دولت را مکلف کرد هر سه 

 دولتییرغ یعموم یو نهادها یدولت یاطالعات شرکتها یکپارچهدر سامانه  یمال یهابودجه و صورت ی،انسان یرویاطالعات ن

 مستقر در وزارت امور اقتصاد اقدام کنند.

 ل خبر داد و سا یانا پاتها  یزارکارگ یاناعتبارات مشتر یهتسو یکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از نبود الزام برا یردب

 یلزام، اارگزاراناردادها و ضوابط کانون کوضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نه در قر ینعنوان کرد که نه در قوان

 وجود ندارد. یسال مال یانتا پا یهفعال در بازار سرما یها کارگزاریاعتبارات  یهتسو یبرا

 یاجرا به یابیدست برای همچنان ادامه دارد. یکابرجام و آمر یو گفتگو با طرف ها بحث اعالم کرد: اییانیهاروپا در ب یهاتحاد 

 .یمدار یازن یپلماتیکد یکارها یبرا یشتریبه زمان ب یکامل توافق هسته ا

 عدن م ینو همچن یمعدن یدجد یهامحدوده یبرا گذاریهاز برنامه اعالم فراخوان جذب سرما یمیدروعامل ا یاته سئیر

آهن، مس و طال سنگ یرذخا یموجود در فراخوان، دارا ییهاخبر داد و گفت: اکثر محدوده یزددر استان  A21آهن سنگ

 هستند.

 ه نرخ ب یبانک مرکز یارز از سو یناسفندماه ابالغ شد، در صورت تام 9که شنبه  یبانک مرکز یدر اساس بخشنامه جدب

مان زتا  یدارید یاعتبارات و بروات اسناد یارز و برا ینتام یخماه از تار یک ی،ارز یهاحواله یمهلت انتقال ارز برا ی،رسم

 است.شده یینپرداخت، تع یدتا زمان سررس داردتم یاعتبارات اسناد یاعتبار و برا یدسررس
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(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

 

 11/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،592 23،586 نرخ دالر نیما

 

 29،616 29،030 نرخ سنا

 

000،000،4 ربع سکه  

 24،754 24،264 نرخ دالر سنا

     

000،040،6 نیم سکه  

 25،180 24،180 نرخ بازار آزاد
 

1.2043 EUR/USD:  

 

000،179،11 تمام امامی  

 25،500 24،500 صرافی ملی
     

900،800،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

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 

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 

11/12/99 
11/21/99 دالر  1746  

دالر 06،65  

SMA(14): 63.01 
 (30.0%)  

11/21/91  
00،009،108  

SMA  735،245:(37)  

(%3.63)  
 

SMA 067،224،710 :(29)  

0.99%  
 

11/21/99  
یالر800،125  

WMA(15): 7941  
%.2.74  
 
 




