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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

1,51713.610.06.52797.992.01.07--5112971,073(1.7)23,672,624253,8190.1310,72010,750توسعهمعادنوفلزات

8781,1252,2151,6482,73812.08.06.046160.180.20.97(0.2)4,164,15974,1060.0417,82017,590معدنيوصنعتيگلگهر

2,9059.97.06.248188.2100.10.97--2,827 1,703 901(0.9)4,867,15396,0520.0519,78019,760معدنيوصنعتيچادرملو

3,51843.629.512.6237206.9243.50.97--*****1554*931 915(0.1)322,58314,7060.0145,78045,807سنگآهنگهرزمين

5,5868.46.46.6266200.3192.51.04--1,5484,4826,572(1.1)783,06432,5860.0241,85042,310توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.619.514.6189206.2177.70.72-- 1,861**1551 795(0.1)70,6122,5190.0036,37035,670گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6088691,4001,1972,17411.510.15.4160239.6142.61.32(2.0)21,866,933264,1720.1312,08012,080مليصنايعمسايران

2,2018.36.25.266124.968.30.90--2,040 1,282 656(1.2)4,965,14562,3500.0312,55812,500شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.314.57.339660.1194.20.72--4,7591430.0030,72030,1100.06401,5072,114فوالدخراسان

10,8336.34.44.216583.5199.40.54--12,580 7,998 2,111(1.8)1,343,00274,4440.0455,43055,340فوالداميركبيركاشان

191.90.52(5)475483728158--365****281 3,776,11450,9800.0313,50113,1302.742گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)15145532216--15,054,77050,3770.033,3503,3400.0374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

7089911,8501,6402,4329.88.34.65155.2119.91.31(1.5)61,958,127716,7320.3611,57011,550فوالدمباركهاصفهان

2,6647.76.54.5361151.076.80.85--6681,4431,936(1.4)14,490,155182,1530.0912,57012,770فوالدخوزستان

2,4578.47.45.151156.859.20.79--1,753 1,350 600(0.7)3,707,71647,7420.0213,01113,032فوالدهرمزگانجنوب

6481,6692,2812,1203,81710.58.24.6124202.5125.00.98(1.4)6,697,264125,0470.0618,67018,920فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.56.83.560066.3241.40.91--20,870 ***94-  5,191(1.3)431,85461,6650.03142,791142,000صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732128.645.640.396500.298.50.67--660(8)238(1.0)2,089,40362,2730.0330,08129,785هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759018.116.16.541641.883.41.02(0.6)6,983,27726,2290.013,8103,756سهاميذوبآهناصفهان

1,169,7241,177,916(8,192)(0.70)

305,133307,270(2,137)(0.70)

430,944431,265(321)(0.07)

281,495281,704(210)(0.07)

1,696,2811,705,803(9,522)(0.56)

16,90516,984(79)(0.47)

99/12/16توسعه 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

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

نمرينو.شسپا.رافزانمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبتفملي-1فوالژ-1

وگردش.تماوند.وسيننمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفيفارس-2بركت-2

2,882,215(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنونفوالد-3شسپا-3

36,312,662(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون166تعدادنمادباتغييراتمثبت4,113(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,378,226تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش558تعدادنمادباتغييراتمنفي197,989(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,428,135تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش112تعدادنمادبدونتغيير28معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

836تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش35تعدادنمادهايمتوقف30معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

67.441.1نفتبرنت31,4961.9شاخصداوجونز

8,8140.7مسS&P 5003,8422.0شاخص

2,7430.15روي12,9201.6شاخصتركيبينزدک

2,1540.97آلومينيوم28,8640.0شاخصنيکيژاپن

(0.69)1,688اونسطال91.70.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5881.4Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
222.084.0

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
620-6251.2Iron ore index (62% Fe)177.982.2

Indian exports

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

Qingdao
202.92.6

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

Qingdao (66% Fe)
198.943.3

Egypt imports (cfr main port)600-6100.0Implied 62% Fe China port price 

index
173.611.0

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

شستا.كزغال.كرمان:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

99/12/16آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ

.دراينتاريخمعاملهصورتنگرفتهاست
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 ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

37%

درصدخريدحقيقيها

63%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد

 درصد خرید حقیقی  ها درصد خرید های حقوقی ها

درصدفروشحقوقيها

29%

درصدفروشحقيقيها

71%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش

 درصد فروش حقیقی ها درصد فروش حقوقی ها
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 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکه کردواحد را تجربه  9781،،191عدد  نفیمدرصد  7/0 و با کاهش واحد 291،8 ار باشاخص کل بورس اوراق بهاد .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. ،51982میلیون سهم به ارزش کل  59033

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر 1،9،03عدد  نفیمدرصد  17/0با و  اهشکواحد  ،7 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 1،59701میلیون سهم به ارزش کل   19032
 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 :میلیارد ریال 29،82 مبلغ به ریالمیلیارد  19700 مبلغ از سرمایه افزایش پیشنهاد منظور به مدیرة هیئت توجیهی گزارشچدن 

 و حسابرس به اظهارنظر جهت مالی تراز بهبود جهت سرمایه ساختار اصالح منظور به هادارایی ارزیابی تجدید مازاد محل از

 شد. ارسال قانونی بازرس

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 کگل
 1009000میلیارد ریال به  719100گیری در خصوص افزایش سرمایه)از دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم

 .،،18/15/،8میلیارد ریال( در روز سه شنبه 

 ذوب

 تعهد سمت قبولی عدم همچنین و مطالبات کل میزان به سرمایه افزایش در مشارکت با عمده سهامدار قبولی عدم به توجه با

 خواهدپی در را شرکت مالی های هزینه توجه قابل افزایش موضوع این که شرکت عمده سهامداران سوی از نویسی پذیره

 عادی مجمع در نقدی سود توزیع ها سال از بعد و گردیده خارج انباشته زیان از شرکت اینکه به توجه با همچنین و داشت

 هیات 9گردد شرکت محترم سهامداران عاید توزیعی سود محل از بیشتری منافع اینکه دلیل به 9دارد کار دستور در را ساالنه

 .نمود تصویب را پیشنهادی سرمایه افزایش لغو مدیره

 

 روزاخبار 

 عنوان به کشور در کرونا واکسن نام به موضوعی آینده سال خرداد 13 تا حداکثر :امام فرمان اجرایی ستاد رییس مخبر محمد 

 بنیان دانش های شرکت توسط مسیر ، در مجموعه این در کرونا واکسن ساخت .داشت نخواهد وجود مردم دغدغه و دلهره

 .است شده انسانی تست وارد است ماهی چند آنها از یکی که است انسانی تست حد در آن مسیر چهار. شود می دنبال

 و لشگری حقوق سازی متناسب اجتماعی9 تامین به دولت بدهی تسویه که کردند مقرر اعتبار اختصاص با مجلس نمایندگان 

 .شود انجام 1100سال در معلمان بندی رتبه و کشوری

 تصمیمی هیچ ماهانه9 سهمیه بر مازاد نوروزی بنزین سهمیه تخصیص درباره:نفتی های فرآورده پخش ملی شرکت سخنگوی 

 .است نشده ابالغ نفت وزارت به دولت هیئت ازسوی

 اصفهان مبارکه فوالد تاریخ در خام فوالد تولید میزان باالترین به دستیابی 

 کامل آمادگی بورس9 عالی شورای: گفت است9 افزایش حال در کشور به نفت فروش از حاصل منابع اینکه بیان بااقتصاد  وزیر 

 .کند کمک بورس از مالی تامین به بخشیدن سرعت برای اقتصادی های بنگاه به تا دارد

 

 

 

 

 



2 

 

 61/26/6911 های دالر و سکه مورخ  نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 8190،1 859121 نرخ دالر نیما

 

 8،9551 829738 نرخ سنا

 

 592739000 ربع سکه

 ،81987 8597،3 نرخ دالر سنا

     

 98009000، نیم سکه

 8197،0 8597،0 نرخ بازار آزاد
 

111،1، EUR/USD:  

 

 10957،9000 تمام امامی

 ،81987 8597،3 صرافی ملی
     

 1095،19000 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 
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 (دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت  75

 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 

16/12/99 
16/12/99 دالر  1688  

دالر 67.44  

SMA(14): 63.89 
 (0.05%)  

16/12/91  
103،610،000 

SMA  457،454:(37)  

(0.87)%  

 

SMA 108،221،100(:29)  

%1.04  

16/12/99 
 یالر247،600

WMA(15): 1772 
%.4.97  
 




