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بتا

1,51715.69.07.326125.592.01.07--25,645,558315,5620.1412,30012,4404.87705112971,360توسعهمعادنوفلزات

9,834,608188,5830.0819,18019,4602.79508781,1252,2151,6482,73812.98.76.550179.480.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90511.07.87.051218.6100.10.97--25,491,514559,2670.2521,94022,0205.61,6129011,7032,827معدنيوصنعتيچادرملو

3,51844.129.812.8233209.8243.50.97--*****1554*1,008,28446,7420.0246,23246,2390.23915931سنگآهنگهرزمين

5,5869.37.17.4274232.5192.51.04--2,454,278114,0220.0546,46046,5405.81871,5484,4826,572توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,42023.419.314.4332203.0177.70.72--1,861**000.0000007951551گروهمديريتسرمايهگذارياميد

79,412,906990,4400.4312,47012,5402.01,2026088691,4001,1972,17411.910.45.65250.4142.61.32مليصنايعمسايران

2,2019.57.06.071146.968.30.90--11,440,150163,6450.0714,30414,4135.2126561,2822,040شركتآهنوفوالدارفع

4,11517.914.27.240256.0194.20.72--6401,5072,114(182)(2.0)4,291,890128,5020.0629,94029,940فوالدخراسان

10,8336.94.84.717498.9199.40.54--1,988,630119,7510.0560,22060,2201.2152,1117,99812,580فوالداميركبيركاشان

191.90.52(4)475493829168--365****1,614,89522,1610.0113,72313,8322.2042281گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(29)15146542314--15,192,76151,9900.023,4203,4300.32374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

113,400,6321,444,9110.6312,74012,7101.91,2567089911,8501,6402,43210.89.15.16180.5119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6648.77.35.1326180.376.80.85--40,486,759569,0470.2514,06014,5004.42136681,4431,936فوالدخوزستان

2,4578.87.85.454168.859.20.79--9,184,595125,1330.0513,62413,7602.9146001,3501,753فوالدهرمزگانجنوب

17,095,760343,3320.1520,08020,3001.81316481,6692,2812,1203,81711.38.85.0126225.0125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46527.96.73.558362.4241.40.91--20,870***94- 05,191(1.5)888,085123,8660.05139,476139,980صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732129.946.140.7105506.498.50.67--660-2,413,68673,4690.0330,39430,3240.002388هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

12216423623759017.615.76.340937.983.41.02(3)(0.8)156,013,243578,0810.253,7053,740سهاميذوبآهناصفهان

1,229,4321,206,87822,5541.87

320,556314,6765,8811.87

433,278431,8241,4540.34

282,615281,6679480.34

1,755,7111,733,68322,0281.27

17,19817,0821170.68

99/12/23توسعه 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

كنور.دعبيد.كزغالنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-230رمپنا-1+2874فارس-1

خبازرس.غپونه.ورازينمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-227خودرو-2+1611كچاد-2

2,922,640(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-195اخابر-3+1256فوالد-3

36,814,236(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون307تعدادنمادباتغييراتمثبت10,163(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,378,915تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش462تعدادنمادباتغييراتمنفي227,773(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,616,262تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش87تعدادنمادبدونتغيير40معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

856تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش37تعدادنمادهايمتوقف45معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.7)69.18نفتبرنت32,7790.9شاخصداوجونز

9,1290.02مسS&P 5003,9430.1شاخص

(0.8)2,810روي(0.6)13,320شاخصتركيبينزدک

(0.6)2,173آلومينيوم29,7171.7شاخصنيکيژاپن

1,7260.2انسطال91.70.3شاخصدالر

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)164.41(6.4)

Indian exports

(fob main India port)
540-5450.5Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
189.3(4.8)

UAE imports (cfr Jebel Ali)600-6101.7Iron ore concentrate index cfr 

Qingdao (66% Fe)
201.121.1

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

index
165.65(3.2)

.ميباشد1399/12/20دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

170,45720,456,497,380173,669120,010160,239144,650120,010فوالد مبارکه اصفهانHRورق گرم 

206,529753,830,850206,5290206,5293,6503,650فوالد مبارکه اصفهانورق گالوانیزه لوازم خانگی

540,418140,508,680540,4180540,418260260(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

206,52972,285,150206,5294,000206,529350350فوالد مبارکه اصفهانورق گالوانیزه لوازم خانگی

99/12/23آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکهکردواحد را تجربه  1،229،432عدد  مثبتدرصد  87/1 و با افزایش واحد 22،554ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد . 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 80،379میلیون سهم به ارزش کل  8،430

 در این بازار نیز به کرد. بطوریکهواحد را تجر17،198عدد  مثبتدرصد  68/0با و  افزایشواحد  117 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 147،349میلیون سهم به ارزش کل  1،685

 

 هاشایعات و شنیده
 

 است یاندر جر یرانبا ا یرمستقیمغ یپلماسی: دیکاآمر. 

 خودرو گذارییمترقابت از ق یدولت و مجلس، به دنبال حذف شورا 

 

 روزاخبار 

 رد روپا در مواو  یکااروپا از عملکرد آمر یهاتحاد یخارج یاستبه جوزف بورل مسئول س یامور خارجه کشورمان در نامه ا یروز

ر ارتباط با موضوع د یکاضمن انتقاد از عملکرد اروپا و آمر ی،نامه چند صفحه ا یندر ا یفمحمدجواد ظر موضوع برجام انتقاد کرد.

به  یزن انیرخود عمل کنند ا یمقابل به تعهدات برجام یکه طرف ها یکرده است که در صورت یدتاک یبرجام و توافق هسته ا

 تعهدات عمل خواهد کرد.

 از  یندهسال آ که در یمحجم معامالت در نظر دار یشبا توجه به افزا بورس: یفناور یریتعامل شرکت مد یرروح اهلل دهقان، مد

ت که اس یهدر حال ته یدیجد هاییرساختخصوص ز ین. در ایماستفاده کن یهکشف تخلفات در بازارسرما یبرا یهوش مصنوع

 .یممرتبط باش یهااطالعات در سامانه یادحجم ز یپاسخگو یمبتوان

 هفته  یانپارس یگذار یهسرمادرصد سهام شرکت فوالد سبزوار وابسته به شرکت  20 :نیاپارس یگذار یهشرکت سرما یرعاملمد

آن از  یهولااست و مواد  جیتن آهن اسفن 800،000کارخانه  ینا یتافزود ظرف یماه در بورس عرضه خواهد شد. و یندوم فرورد

 خواهد شد. ینتام گروه مالی پارسیان یهامجموعه یرز

 ه دنبال ب یمیدروگفت: ا یمعدن یعو صنا در بخش معدن یدتول یدرصد 12تا  6اشاره به رشد  با یمیدروعامل ا یاته سئیر

 است. یبخش خصوص گذارانیهسرما یبرا یطشرا یلتسه

 ه جامع ییردهماگ ینبه عنوان بزرگتر «یرانفوالد ا یمل یشگاهجشنواره و نما ینسوم»اعالم کرد که  اییهاطالع یانجمن فوالد ط

آهن و  یرهزنج کنندگانینو تام یدکنندگانتول یهفوالد از کل . انجمنشودیبرگزار م 1400آهن و فوالد کشور در خردادماه سال 

جشنواره،  ینا یرخانهو ساخت داخل به دب سازییخود در حوزه بوم یاز دستاوردها یگزارش سالفوالد کشور دعوت کرده با ار

و  ییمحتوا یاغن یشانجمن را در افزا ین، ا1399برتر صنعت فوالد کشور در سال  کنندگانینتام یابیارز یندضمن حضور در فرآ

 رسانند. یاری «یرانفوالد ا یمل یشگاهجشنواره و نما ینسوم» یکاربرد
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 23/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،203 22،946 نرخ دالر نیما

 

 28،315 27،754 نرخ سنا

 

000،050،4 ربع سکه  

 24،183 23،704 نرخ دالر سنا

     

000،350،6 نیم سکه  

 24،880 23،880 نرخ بازار آزاد
 

1.1894 EUR/USD:  

 

000،708،10 تمام امامی  

 24،183 23،704 صرافی ملی
     

900،498،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 
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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

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 

23/12/99 
 دالر  1726

23/21/99  
دالر 69.18  

SMA(14): 9065.  
 (50.0%)  

23/21/91  
000،989،104  

SMA 733،027،108:(29)  

31.0%  
 

23/12/99 
 یالر248،800

WMA(15): 3971  
%.0.73  
 
 

SMA(37): 154،246  
 (1.06%)  




