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P/E forward  

1400
رتبه 

نقدشوندگي

بازدهي 

 تا امروز99

بازدهي 

98
بتا

1,51713.810.16.628100.892.01.07--14,964,312162,9630.0710,89011,1101.62335112971,073توسعهمعادنوفلزات

5,172,38092,8920.0417,93018,0500.62058781,1252,2151,6482,73812.18.16.046161.780.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90510.07.06.248189.2100.10.97--2,827 1,703 4,967,73498,6830.0519,85020,0200.497901معدنيوصنعتيچادرملو

3,51843.729.512.6241207.0243.50.97--*****1554*931 368,93416,9600.0145,80745,9870.11915سنگآهنگهرزمين

5,5868.46.46.6270201.2192.51.04--368,39915,5750.0141,98042,8700.3101,5484,4826,572توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.219.214.3191201.3177.70.72-- 1,861**1551 795(443)(1.6)4,218,597150,9600.0735,78035,890گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6088691,4001,1972,17411.410.05.493236.5142.61.32(550)(0.9)141,721,5691,695,9680.7811,97012,080مليصنايعمسايران

2,2018.36.25.266124.168.30.90--2,040 1,282 2,467,94031,1090.0112,58212,6500.20656شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.214.57.339859.4194.20.72--6401,5072,114(39)(0.4)702,94421,1660.0130,59030,110فوالدخراسان

10,8336.64.64.516990.9199.40.54--12,580 7,998 2,616,488151,0800.0757,74058,7504.2502,111فوالداميركبيركاشان

191.90.52(7)475473628163--365****281 042(1.9)2,690,11835,6190.0213,24113,232گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(31)15145532215--374763(2)(0.3)17,767,50559,3400.033,3403,340كارخانجاتتوليديشهيدقندي

78,545,797925,2010.4211,78012,0301.81,0987089911,8501,6402,43210.08.44.75159.7119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6648.16.84.7360163.676.80.85--43,640,918576,6910.2613,21013,3205.18006681,4431,936فوالدخوزستان

2,4578.47.45.150156.459.20.79--1,753 1,350 600(1)(0.2)4,051,98352,5160.0212,98912,970فوالدهرمزگانجنوب

13,391,294257,3020.1219,21019,4002.92036481,6692,2812,1203,81710.88.44.7123211.1125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.46.83.559865.5241.40.91--20,870 ***94-  05,191(0.5)341,07348,4310.02142,114141,600صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732128.445.540.299499.398.50.67--660(8)0238(0.2)3,075,08392,3210.0430,03530,249هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759017.715.86.341239.083.41.02(7)(2.0)102,842,029384,0710.183,7353,759سهاميذوبآهناصفهان

1,175,5861,169,7245,8610.50

306,662305,1331,5290.50

430,852430,944(92)(0.02)

281,435281,495(60)(0.02)

1,702,2121,696,2825,9300.35

16,94616,905410.24

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

99/12/17توسعه 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

شبريز.نمرينو.رافزانمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-550فملي-1+1098فوالد-1

آريان.حکشتيح.خکاوهنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-442واميد-2+847وغدير-2

2,888,924(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-301خودرو-3+800فخوز-3

36,412,653(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون256تعدادنمادباتغييراتمثبت6,849(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,369,896تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش503تعدادنمادباتغييراتمنفي217,893(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,435,683تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش102تعدادنمادبدونتغيير48معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

861تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش37تعدادنمادهايمتوقف56معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.04)69.54نفتبرنت31,4961.9شاخصداوجونز

8,9710.03مسS&P 5003,8422.0شاخص

2,7720.00روي12,9201.6شاخصتركيبينزدک

2,1850.01آلومينيوم28,8640.0شاخصنيکيژاپن

(0.06)1,699اونسطال92.00.0شاخصدالر

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

.ميباشد1399/12/16دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

اپال،شپنا.بركت:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

9,9402,485,000,0009,940250,0009,910750,000250,000سازمان توسعه و نوسازی معادن و سنگ آهن کلوخه
2,158,1232,373,935,3002,158,1231,1002,158,1231,1001,100شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کاتد

10,970548,500,00010,97050,00010,970150,00050,000مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی سنگ آهن دانه بندی
536,718515,249,280536,7181,800536,7181,240960مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

2,158,123388,462,1402,158,1234,0002,158,1231,180180شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کاتد
112,040336,120,000112,0403,000112,0403,0003,000ذوب آهن اصفهانA3-18تا12سبد میلگرد 

536,118335,073,750536,1181,000536,118625625آلومینای ایران1000p-99.75شمش 
540,418291,825,720540,4182,000540,418600540(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

19,200288,000,00019,20015,00019,20015,00015,000شرکت مهندسی فکور صنعت کنسانتره سنگ آهن
116,315171,215,680116,3157,590116,3151,4721,472ذوب آهن اصفهان16و14تیرآهن 

36,683,318110,049,95436,683,318336,683,31893شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
116,315109,685,045116,3152,300116,3151,012943ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

35,398,500106,195,50035,398,500335,398,33093شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
35,185,888105,557,66435,185,888335,185,80493شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
33,783,459101,350,37733,783,459333,782,95093شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
25,401,98976,205,96725,401,989325,399,989123شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
23,525,90470,577,71223,525,904323,525,90293شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
22,382,09967,146,29722,382,099322,367,098153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
21,460,75564,382,26521,460,755321,450,755153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها

625,42562,542,500625,425100625,425100100ترکیب پردازان زنجان99.97شمش روی 
25,00062,500,00025,0002,50025,0002,5002,500شرکت معدنی امالح ایرانسولفات سدیم

540,41854,041,800540,418100540,418100100(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
18,011,83854,035,51418,011,838317,971,838153شرکت ملی صنایع مس ایرانکنسانتره فلزات گرانبها
116,31540,128,675116,315345116,315345345ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

535,41826,770,900535,4182,000535,41825050آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 
2,494,67824,946,7802,494,678102,494,6781010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,479,38124,793,8102,479,381102,479,3811010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,477,86824,778,6802,477,868102,477,8681010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,450,66424,506,6402,450,664102,450,6641010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,440,32724,403,2702,440,327102,440,3271010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,438,24224,382,4202,438,242102,438,2421010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,437,96624,379,6602,437,966102,437,9661010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,435,55824,355,5802,435,558102,435,5581010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,434,46624,344,6602,434,466102,434,4661010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,433,55924,335,5902,433,559102,433,5591010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,431,62324,316,2302,431,623102,431,6231010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,431,33924,313,3902,431,339102,431,3391010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,430,49224,304,9202,430,492102,430,4921010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,430,06524,300,6502,430,065102,430,0651010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,420,43924,204,3902,420,439102,420,4391010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,401,07524,010,7502,401,075102,401,0751010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,390,17623,901,7602,390,176102,390,1761010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,383,48823,834,8802,383,488102,383,4881010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,377,30823,773,0802,377,308102,377,3081010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,354,43823,544,3802,354,438102,354,4381010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,335,31323,353,1302,335,313102,335,3131010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,327,36223,273,6202,327,362102,327,3621010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,295,84822,958,4802,295,848102,295,8481010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,285,24522,852,4502,285,245102,285,2451010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,254,26222,542,6202,254,262102,254,2621010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن

536,71821,468,720536,71840536,7184040مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 
625,42512,508,500625,42560625,4252020صنایع روی خمسه زنجان99.98شمش روی 

577,60611,552,120577,606500577,6062020(ایرالکو)آلومینیوم ایران7-6063بیلت 
116,3158,025,735116,3157,590116,3156969ذوب آهن اصفهان18 و 14تیرآهن 

99/12/17آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه
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 ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

32%

درصدخريدحقيقيها

68%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد

 درصد خرید حقیقی  ها درصد خرید های حقوقی ها

درصدفروشحقوقيها

21%

درصدفروشحقيقيها

79%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش

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

 16115 . بطوریکهکردواحد را تجربه ،565،1618عدد  مثبتدرصد  1/0 و با مثبت واحد 168،5ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 568،5،میلیون سهم به ارزش کل 

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر ،5،6،1عدد  افزایشدرصد  51/0با و  مثبتواحد  15 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. ،511605میلیون سهم به ارزش کل  ،،565
 

 

 ها شایعات و شنیده

  اجرای FATF بود خواهد مشروط لوایح6 تصویب درصورت. 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 : ده درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین )سهامی خاص (گهی مزایده فروش آ وسینا 

 روزاخبار 

 سهمیه هر کد  انجام می پذیرد و ،،50/55/59در روز چهارشنبه  "مدار  سرمایه مدیریت"  گذاری سرمایه شرکت اولیه عرضه

 است. تومان 110-1،1سهم و دامنه قیمت:  100حقیقی حداکثر 

 ساله 50 حداقل انداز چشم سرمایه6 بازار به ها سرمایه هدایت برای خواهیم می قانونگذار از: بورس سازمان رئیس دهنوی6 دهقان 

 .کند مشخص صنعت برای

 علیه توجیه غیرقابل های تحریم باید است؛ برجام به بازگشت برای تالش مدعی آمریکا که اکنون گوید می چین خارجه وزیر 

 .بردارد را رانای

 اعالم صراحت به ما 6ایران با ای هسته مذاکرات خصوص در: نوشت بلینکن آنتونی از نقل به آمریکا خارجه وزارت توئیتر صفحه 

 دارد. قرار ایران زمین در توپ گیری تصمیم برای.است باز دیپلماسی مسیر که ایم کرده

 کره در ایران ارزی منابع از دالر میلیارد سه سازی آزاد از عراق و ایران بازرگانی اتاق مدیره هیت عضو حسینی حمید سید 

 منابع این سازی آزاد نتیجه که شده وارد کشورمان به عراق از نیز ذرت محموله یک اخیرا: گفت و داد خبر عراق و عمان جنوبی6

 .است

 بهداشتی های دستورالعمل رعایت با نارنجی و قرمز های شهر بجز 6شد مطرح ستاد ملی مبارزه با کرونا جلسه در دیروز :کشور وزیر 

 .شود برگزار نوروز ایام بهداشتی های دستورالعمل رعایت حداکثر با سفر حداقل است این ما توصیه .ندارد وجود سفر برای منعی

 جدید عضو عنوان به سپه گذاری سرمایه شرکت طرف از ایران6 فوالد تولیدکنندگان انجمن مدیره هیئت عضو احمدی سیدحسین 

 کارنامه در را خراسان فوالد مدیرعاملی سابقه احمدی سیدحسین .شد منصوب چادرملو صنعتی و معدنی شرکت مدیره هیئت

 .است نیز ارفع فوالد و آهن شرکت مدیره هیئت عضو حاضر حال در و دارد

 که این بدون خود6 محصوالت صادرات پشتوانه با اصفهان آهن ذوب: داشت اظهار اصفهان آهن ذوب مدیرعامل زاده6 یزدی منصور 

 یک از پس شود6 گرفته درنظر شرکت این برای اولیه مواد حوزه در خاصی سهمیه که این بدون و باشد مند بهره انرژی یارانه از

 آهن ذوب که داد خبر وی. کرد خواهد تقسیم سود آینده سال در و شد خارج انباشته زیان از جاری سال نخست نیمه در دهه

 .دارد برنامه در نیز را بورس به فرابورس از ارتقا
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 71/27/7911 های دالر و سکه مورخ  نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 5160،5 596181 نرخ دالر نیما

 

 5868،9 586905 نرخ سنا

 

 9860006000 ربع سکه

 0،،596 596151 نرخ دالر سنا

     

 560006000، نیم سکه

 516،80 596،80 نرخ بازار آزاد
 

515،5، EUR/USD:  

 

 5061،96000 تمام امامی

 0،،596 596151 صرافی ملی
     

 5065،86،00 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 

 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 

17/12/99 
17/12/99 دالر  1699  

دالر 69.54  

SMA(14): 64.49 
 (0.07%)  

17/12/91  
102،989،000 

SMA 245،454:(37)  

(2.79)%  

 

SMA 108،362،100:(29)  

%1.05  

17/12/99 
 یالر247،800

WMA(15): 1764 
%.3.84  
 




