
ریسکنقدشوندگی

حجم معامالت
ارزش 

معامالت

درصد از کل

 ارزش معامالت

       قيمت  

پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

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

1,51713.810.26.627101.292.01.07--5112971,073(1.9)10,964,162119,5820.0410,91010,910توسعهمعادنوفلزات

7,620,106136,0230.0417,85018,0000.28781,1252,2151,6482,73812.08.16.044160.680.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90510.07.16.346190.6100.10.97--2,827 1,703 901(0.3)9,758,176194,6550.0619,95019,880معدنيوصنعتيچادرملو

3,51843.729.512.6239207.0243.50.97--*****1554*931 915(0.0)284,58113,0100.0045,80745,800سنگآهنگهرزمين

5,5868.56.46.7256203.6192.51.04--1,5484,4826,572(1.3)765,69532,1840.0142,32042,010توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.619.614.6187206.3177.70.72-- 1,861**1551 795(0.3)415,92714,8740.0036,39035,760گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6088691,4001,1972,17411.810.35.6221246.3142.61.32(1.9)124,169,7581,529,4920.4812,32012,310مليصنايعمسايران

2,2018.46.25.263127.268.30.90--2,040 1,282 656(0.3)2,542,41832,2350.0112,71612,758شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.314.57.339951.2194.20.72--4,9591490.0030,72030,1100.06401,5072,114فوالدخراسان

10,8336.54.54.316386.8199.40.54--12,580 7,998 2,111(1.2)1,765,58699,6850.0356,46056,530فوالداميركبيركاشان

191.90.52(8)475473628158--365****281 1,496,77819,6860.0113,14313,1522.942گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)15145532216--18,070,86560,5170.023,3503,3500.0374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

7089911,8501,6402,4329.98.44.64158.9119.91.31(0.7)79,521,076933,9160.2911,74011,910فوالدمباركهاصفهان

2,6647.96.64.6365154.576.80.85--6681,4431,936(1.8)22,375,380285,2930.0912,75012,740فوالدخوزستان

2,4578.57.55.249158.659.20.79--1,753 1,350 600(0.4)2,419,91631,3180.0113,10213,057فوالدهرمزگانجنوب

6481,6692,2812,1203,81710.68.34.7120206.8125.00.98(1.8)14,925,948282,6350.0918,94018,940فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.96.93.660168.3241.40.91--20,870 ***94-  813,191117,5830.04144,595144,9201.15,191صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732129.946.040.792506.498.50.67--660(8)3,450,454104,8890.0330,39230,4000.2238هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759018.216.26.541742.683.41.02(1.8)25,258,39396,7860.033,8323,825سهاميذوبآهناصفهان

1,177,9161,186,292(8,376)(0.71)

307,270309,463(2,193)(0.71)

431,265431,619(354)(0.08)

281,704281,959(255)(0.09)

1,705,8031,715,376(9,573)(0.56)

16,98416,98040.02

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

99/12/13توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ .عملکرد معامالت سهام پرتفوی بورسی سر

شاخصكل-1

نام شركت
P/E forward

امروز

شاخصفرابورس-6

(وزنيارزشي)شاخصقيمت-2

(هموزن)شاخصكل-3

(هموزن)شاخصقيمت-4

بازدهی

مقدار

تغيير
ديروز



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

كرمان.نمرينو.كزغالنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبتفملي-1اپال-1

دشيميح.كسعديح.وسيننمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفيفارس-2بركت-2

2,878,250(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنونشستا-3شسپا-3

36,263,745(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون185تعدادنمادباتغييراتمثبت4,995(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,383,005تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش589تعدادنمادباتغييراتمنفي317,496(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,479,716تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش108تعدادنمادبدونتغيير52معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

882تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش37تعدادنمادهايمتوقف63معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

64.062.3نفتبرنت(0.3)31,389شاخصداوجونز

(1.6)9,120مسS&P 5003,883(1.4)شاخص

(2.44)2,783روي(3.0)13,082شاخصتركيبينزدک

(1.10)2,202آلومينيوم29,5590.5شاخصنيکيژاپن

(1.20)1,715اونسطال91.70.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5802.5Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
222.084.0

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
610-6202.5Iron ore index (62% Fe)175.551.4

Indian exports

(fob main India port)
530-5505.4Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
198.80.8

UAE imports (cfr Jebel Ali)590-6000.9Iron ore concentrate index cfr 

Qingdao (66% Fe)
198.943.3

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

index
171.04(0.8)

عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

عملکرد بازارها و شاخص های جهانی در تاریخ گزارش

درشاخصبيشترينتاثيرمثبت

نرخ های جهانی بيلت فوالد و سنگ آهن

بيشترينتاثيرمنفي

درشاخص

فملي.بركت.اپال:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

112,1781,683,121,660113,00015,004111,84118,78815,004مجتمع فوالد خراسانA3-14تا28سبد میلگرد 

112,3091,013,028,632112,4419,020111,84113,6409,020صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
112,048663,884,250112,6665,925111,8417,1755,925ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
112,256617,408,924112,6485,500111,8415,6325,500صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط

112,444494,751,818112,8294,400111,84113,3324,400فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
144,000288,144,000144,0002,001144,0002,0012,001ذوب آهن اصفهانتیرآهن بال شیب دار

216,349270,436,250216,3490216,3491,2501,250ورق خودروی چهارمحال و ورق گالوانیزه لوازم خانگی
113,084226,393,244113,1992,002111,8415,3902,002مجتمع فوالد صنعت بناب25 تا 14سبد میلگرد 

116,315224,720,580116,3150116,3151,9321,932ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط
544,820217,928,000544,8200544,820400400آلومینای ایران1000p-99.8شمش 

112,763203,423,792113,0791,804111,8414,6861,804آذر فوالد امینA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
541,420194,911,200541,4200541,420360360مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p - 99.9شمش 

116,315176,566,170116,3153,450116,3151,5411,518ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط
216,349162,261,750216,3492,000216,349750750ورق خودروی چهارمحال و ورق گالوانیزه لوازم خانگی

133,025133,025,000134,1391,000116,3154,0251,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد کالف
113,729115,093,748113,7291,012111,8411,6721,012فوالد شاهرودسبد میلگرد مخلوط
111,841103,341,084111,8412,200111,8413,872924فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط
111,84172,696,650111,8411,200111,8411,500650گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط
111,84171,354,558111,8412,200111,841638638مجتمع معدنی و صنعت آهن و سبد میلگرد مخلوط
111,84258,716,825111,842525111,841650525ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

116,35758,178,350116,609500116,315525500فوالد البرز ایرانیان16تیرآهن متوسط 
116,31548,619,670116,3155,742116,315880418مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 

116,31531,986,625116,315600116,315275275گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن 
111,84131,986,526111,8418,008111,841836286قائم پروفیل رازی25 تا 14سبد میلگرد 

111,84130,756,275111,8410111,841275275گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط
108,48621,697,200108,4861,550108,486200200ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
116,31521,401,960116,3152,737116,315437184ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط
111,84119,572,175111,8413,500111,841925175فوالد البرز ایرانیانسبد میلگرد مخلوط

116,31514,539,375116,315500116,315375125فوالد البرز ایرانیان14تیرآهن 
111,84112,302,510111,8412,200111,8412,552110فوالد عتیق آذر سهندسبد میلگرد مخلوط

116,31511,631,500116,315750116,315100100فوالد البرز ایرانیان20تیرآهن
47,3399,467,80047,33960047,339200200کک سازی زرند25-80کک متالورژی 

116,3155,815,750116,3152,000116,3155050ذوب آهن آریان بوئین زهراسبد نبشی
112,8265,189,996112,826506112,8264646ذوب آهن اصفهان30تیرآهن طول کوتاه 

116,3152,907,875116,315500116,3152525فوالد جاوید بنابسبد نبشی
116,3152,907,875116,3152,000116,3155025گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 

111,8412,796,025111,84116,000111,8411,15025ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

99/12/13آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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 ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

درصدخريدحقيقيها40%

60%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد

 درصد خرید حقیقی  ها درصد خرید های حقوقی ها

درصدفروشحقوقيها

28%

درصدفروشحقيقيها

72%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش

 درصد فروش حقیقی ها درصد فروش حقوقی ها
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1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکه کردواحد را تجربه  1،666،717عدد  منفیدرصد  61/0 و با کاهش واحد 3،867 ار باشاخص کل بورس اوراق بهاد .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 11،316میلیون سهم به ارزش کل  8،7،0

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر 17،731عدد  ثبتمدرصد  02/0با و  فزایشاواحد  1 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 262،767میلیون سهم به ارزش کل  ،1،01
 

 ها شایعات و شنیده

 است کرده ارسال نامه ایران به سوریه، در اخیر حمله از بعد بایدن دولت: ژورنال استریت وال. 

 درخصوص را ای کننده گرم دل هاینشانه اخیر روزهای در ایران که کرد ادعا دیپلماتیک منبع یک از نقل به رویترز خبرگزاری 

 .است داده نشان غیررسمی وگوهای گفت آغاز

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 68،771را ارائه داد و به سود خالص  80/07/1877حسابرسی شده سال مالی سرمایه گذاری غدیر صورت های مالی رکت ش 

 میلیارد ریالی دست پیدا کرد.

 

 روزاخبار 

 معامالت در نفت قیمت ندهند، افزایش آوریل ماه در را خود نفت تولید تا گرفتند تصمیم پیمانانش هم و اوپک که آن از پس 

 .رسید گذشته ماه 11 به نزدیک در سطح باالترین و یافت افزایش دالر یک از بیش امروز

 هزار 1،0 قزاقستان و روسیه که شد گرفته تصمیم :اوپک نفت وزیران نشست چهاردهمین پایان از پس نفت وزیر زنگنه، بیژن 

 .کردند اضافه آوریل ماه در شان نفت تولید به بشکه

 است درصد یک از کمتر رشد این دارد، حکایت امسال پائیز در اقتصادی رشد شدن مثبت از ایران آمار مرکز رسمی گزارش. 

 نویس پیش انگلیس و فرانسه آلمان، کشور سه اینکه درباره ها گزارش از پس چهارشنبه روز آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوی 

 پس بودند، داده قرار اتمی انرژی المللی بین آژانس حکام شورای اعضای اختیار در جاری هفته اوایل که را ایران علیه قطعنامه

 از حمایت راه بهترین که رسیدند نتیجه این به آمریکا کامل حمایت با( فرانسه و انگلیس آلمان،)اروپا تروئیکای:گفت اند، گرفته

 .بود قطعنامه آن نویس پیش برد پیش از خودداری اتمی، انرژی المللی بین آژانس های فعالیت روند

 دنبال به و عزیزان این منزلت حفظ و عزیز بازنشستگان بین تبعیض رفع برای :اجتماعی کمیسیون رئیس نائب اسماعیلی، ولی 

 بازنشستگان حقوق سازی متناسب برای ریال میلیارد هزار 70 امروز لشکری و کشوری بازنشستگان دریافتی و حقوق افزایش

 .شد تصویب اجتماعی تامین

 رای137 با تنظیمی های سیاست اصالح رویکرد با فوالد زنجیره پایدار تولید و توسعه طرح کلیات مجلس، امروز علنی جلسه در 

 .گرفت قرار نمایندگان تصویب مورد ماخوذه آرای 217 از ممتنع رای هشت و مخالف رای 22 و موافق

 گفت متر میلی ، از کمتر ورق واردات تعرفه حذف بر تاکید ضمن صمت وزارت معدنی صنایع و معادن امور معاونت سرپرست :

 .کنند دریافت اسفنجی آهن آن قبال در و کرده عرضه کاال بورس در را خود شمش باید القایی تولیدکنندگان

 محصول  ((فوالدی گرید S90Q ))شد انتخاب 1877 سال در ایرانی برتر محصول عنوان به هرمزگان فوالد. 
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 31/21/1311 های دالر و سکه مورخ  نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 28،3،1 28،1،1 نرخ دالر نیما

 

 ،27،67 ،27،20 نرخ سنا

 

 8،770،000 ربع سکه

 21،761 ،21،13 نرخ دالر سنا

     

 7،880،0300 نیم سکه

 830،،2 21،830 نرخ بازار آزاد
 

131717 EUR/USD:  

 

 10،787،000 تمام امامی

 21،761 ،21،13 صرافی ملی
     

 10،701،700 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 

13/12/99 
13/12/99 دالر  1715  

دالر 64.06  

SMA(14): 63.57 
 (0.01%)  

13/12/91  
106،019،000 

SMA  508،454:(37)  

(3.27)%  

 

SMA 108،008،100(:29)  

%1.02  

13/12/99 
 یالر253،800

WMA(15): 1782 
%.3.90  
 




