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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

بازدهي 

 تا امروز99

بازدهي 

98
بتا

1,51714.810.97.127115.092.01.07--21,113,869247,0240.1511,70012,0004.22445112971,073توسعهمعادنوفلزات

8,238,942152,4640.0918,51018,4000.72218781,1252,2151,6482,73812.58.46.251169.980.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90510.27.26.452195.3100.10.97--2,827 1,703 8,741,525177,3860.1020,29020,3000.8233901معدنيوصنعتيچادرملو

3,51844.029.712.7238209.2243.50.97--*****1554*931 667,61330,9340.0246,13746,2000.22915سنگآهنگهرزمين

5,5868.56.56.7275205.7192.51.04--437,20718,7180.0142,62042,5100.391,5484,4826,572توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.419.314.4246203.0177.70.72-- 1,861**1551 000.000000795گروهمديريتسرمايهگذارياميد

94,091,4911,167,7080.6912,41012,1700.52976088691,4001,1972,17411.910.45.65248.8142.61.32مليصنايعمسايران

2,2018.96.65.667135.868.30.90--2,040 1,282 6,770,48091,0670.0513,45113,2222.66656شركتآهنوفوالدارفع

4,11518.214.57.339959.2194.20.72--06401,5072,114(0.0)75,6482,2660.0030,55029,950فوالدخراسان

10,8336.94.84.717799.8199.40.54--12,580 7,998 2,063,113124,8220.0760,50059,0501.6202,111فوالداميركبيركاشان

191.90.52(5)475483728166--365****281 042(0.2)1,265,70417,1610.0113,56513,351گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(29)15146542315--10,657,93436,6120.023,4203,4200.96374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

127,413,7921,604,3840.9512,59012,4001.59307089911,8501,6402,43210.79.05.06177.3119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6648.67.25.0359177.576.80.85--26,421,560367,8780.2213,92013,7600.5876681,4431,936فوالدخوزستان

2,4578.67.65.253162.159.20.79--1,753 1,350 8,537,625113,4890.0713,28313,1501.05600فوالدهرمزگانجنوب

6481,6692,2812,1203,81711.28.84.9126223.1125.00.98(11)(0.2)10,502,102209,6450.1219,96019,600فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.86.93.659367.9241.40.91--20,870 ***94-  05,191(1.0)736,931106,2730.06144,210142,726صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732129.345.840.5105503.398.50.67--660(8)2,311,23570,0710.0430,23730,3490.40238هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759018.016.16.441141.483.41.02(1)(0.3)88,703,611337,0750.203,8003,737سهاميذوبآهناصفهان

1,210,1491,199,88910,2600.86

315,600312,9242,6760.86

432,343432,0512920.07

282,231282,0401910.07

1,739,0661,727,93011,1370.64

17,11917,087330.19

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

99/12/19توسعه 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

حفاري.غفارس.رافزانمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-154حکشتي-1+1240شپنا-1

شساخت.بميال.وتوسمنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-116وپارس-2+930فوالد-2

2,907,466(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-94افق-3+752شبندر-3

36,647,969(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون284تعدادنمادباتغييراتمثبت9,211(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,380,757تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش496تعدادنمادباتغييراتمنفي169,211(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,614,972تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش92تعدادنمادبدونتغيير53معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

872تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش46تعدادنمادهايمتوقف55معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

69.031.10نفتبرنت31,8021.0شاخصداوجونز

(1.11)8,906مسS&P 5003,821(0.5)شاخص

(0.98)2,757روي(2.4)12,609شاخصتركيبينزدک

(1.09)2,150آلومينيوم29,0281.0شاخصنيکيژاپن

1,7031.47اونسطال(0.4)92.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5871.2Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
225.241.4

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
620-6251.2Iron ore index (62% Fe)174.11(1.0)

Indian exports

(fob main India port)
540-5450.5Iron 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)
199.2(0.1)

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

index
170.62(1.3)

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

شپنا.بركت.2وغدير:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

138,8414,720,594,000138,84140,000138,84134,00034,000فوالد مبارکه اصفهانSMتختال 
106,0872,121,733,000106,29920,000105,70024,00020,000فوالد خوزستان5SP(150*150)شمش بلوم 
109,1481,964,662,000109,70918,000105,70036,85018,000آهن و فوالد ارفع5SP(150*150)شمش بلوم 
107,2231,608,350,000107,59615,000105,70031,00015,000شرکت معدنی وصنعتی چادرملو5SP(150*150)شمش بلوم 

138,841833,046,000138,8410138,8416,0006,000فوالد مبارکه اصفهانSMتختال 
105,700687,050,000105,70010,000105,70014,5006,500فوالد سیرجان ایرانیان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700634,200,000105,70010,000105,7008,0006,000مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700422,800,000105,7000105,7004,0004,000جهان فوالد سیرجان5SP(150*150)شمش بلوم 

138,841416,523,000138,84122,000138,8413,0003,000فوالد خوزستانCتختال 
105,700369,950,000105,7000105,7003,5003,500فوالد سیرجان ایرانیان5SP(150*150)شمش بلوم 
106,339319,017,000106,3393,000105,7005,0003,000مجتمع ذوب آهن فوالد خزر5SP(150*150)شمش بلوم 
105,999317,998,000106,0003,000105,7005,0003,000گسترش خدمات آتیه اندیشان 5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700317,100,000105,7007,000105,7007,0003,000جهان فوالد سیرجان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,999211,998,000105,9992,000105,7003,4002,000فوالد سپهر سبالن5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700211,400,000105,70010,000105,7006,0002,000مجتمع فوالد خراسان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700211,400,000105,70020,000105,7007,0002,000فوالد کاوه جنوب کیش5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700133,182,000105,7001,260105,7002,5201,260فوالد کویر دامغان5SP(150*150)شمش بلوم 
105,700105,700,000105,7001,000105,7002,0001,000نورد آریان فوالد5SP(130*130)شمش بلوم 
105,70063,420,000105,7000105,700600600مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس5SP(150*150)شمش بلوم 
105,70042,280,000105,7001,000105,7001,400400مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس5SP(150*150)شمش بلوم 

625,42525,017,000625,4250625,4254040صنایع روی خمسه زنجان99.98شمش روی 

99/12/19آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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 ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

34%

درصدخريدحقيقيها

66%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد

 درصد خرید حقیقی  ها درصد خرید های حقوقی ها

درصدفروشحقوقيها

27%

درصدفروشحقيقيها

73%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش

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

 بطوریکهکردواحد را تجربه  02،0120،1عدد  مثبتدرصد  60/1 و با افزایش واحد 012،01ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد . 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. ،612،0میلیون سهم به ارزش کل  821،6

 به کرد. بطوریکه در این بازار نیزواحد را تجر082001 عدد مثبتدرصد  01/1با و  افزایشواحد  33 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. ،81261 میلیون سهم به ارزش کل ،02،0

 

 

 هاو شنیدهشایعات 
 

 کنیم تبادل را آمریکا و ایران بین زندانیان همه حاضریم: دولت سخنگوی. 

 می وارد کره ساخت آسترازنکا واکسن دوز میلیون سه از بیش ایران که نوشت گزارشی در جنوبی کره رسمی خبرگزاری یونهاپ 

 .کند

 

 

 روزاخبار 

 2واکسن دغدغه آینده ماه دو تا .بود ما تصور فوق کرونا ایرانی واکسن تزریق یک فاز نتایج :امام فرمان اجرایی ستاد رییس مخبر 

 .داشت نخواهیم کشور در

  که بگویم صراحت به باید اما شد انجام سرمایه بازار طریق از مالی منابع تجهیز تومان میلیارد 5112111 امسال اقتصاد:وزیر 

 چنین هرگز که کرده مالی تامین سرمایه بازار از تومان میلیارد 5112111 دولت که کردند منعکس را موضوع این غلط به برخی

 خصوصی دولتی2 های بخش همه برای سهام بازار و بدهی بازار طریق از کشور اقتصاد برای مالی تجهیز این. نیست درست چیزی

 .پذیرفت صورت ها شهرداری مانند عمومی نهادهای و

 شد آغاز ایرانیان زرند فوالد مجتمع از برداری بهره  میدکو2 مدیره هیات رئیس مجازی سخنرانی با 11 ماه اسفند 01 امروز. 

 جمهور رئیس روحانی حسن. شد افتتاح جمهور رئیس ویدئوکنفرانسی دستور با رسمی صورت به چاهون سه سازی گندله روژهپ 

 زنجیره تکمیل راستای در است مدرنی ر بسیا کارخانه که تن میلیون 5 ظرفیت با کشور سازی گندله کارخانه ترین بزرگ: گفت

 سومین و کشور در دوار کوره روش به سازی گندله پروژه ترین بزرگ بافق2 چاهون سه سازی گندله کارخانه. شود می افتتاح فوالد

 شرکت منابع از که است تومان رد میلیا 1311 چاهون سه سازی گندله عظیم پروژه روز ارزش. است  دنیا در بزرگ پروژه

 صورت به نفر 611 برای تن میلیون 5 ظرفیت با پروژه این. است شده مین تا فوالد بازنشستگی صندوق و ایران مرکزی آهن سنگ

 .است کرده ایجاد اشتغال مستقیم غیر صورت به نفر 0511 برای و مستقیم

 جویی صرفه جهت در اصفهان آهن ذوب مختلف های طرح :داشت اظهار اصفهان آهن ذوب شرکت مدیرعامل زاده یزدی منصور 

 .است شده منجر مقوله این در درصدی 51 کاهش به آب مصرف در
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 91/29/9911 های دالر و سکه مورخ  نرخ

 ارقام به تومان

 خنر سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 28،5،، 2010،، نرخ دالر نیما

 

 62513، 82131، نرخ سنا

 

 326312111 ربع سکه

 2000،، 32033، نرخ دالر سنا

     

 020112111 نیم سکه

 2081،، 32081، نرخ بازار آزاد
 

050115 EUR/USD:  

 

 012،0،2111 تمام امامی

 2000،، 32033، صرافی ملی
     

 0120182111 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 

19/12/99 
 دالر  1703

19/12/99  
دالر 69.03  

SMA(14): 65.22 
 (0.06%)  

19/12/91  
101،979،000 

SMA 108،044،400:(29)  

%1.06  

19/12/99 
 یالر246،700

WMA(15): 1747 
%.2.61  
 

SMA(37): 245،235 
 (0.59%)  




