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       قيمت  
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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

1,51717.410.18.323150.592.01.07--43,832,078601,6030.2413,73013,9504.27555112971,360توسعهمعادنوفلزات

20,06020,0600.008781,1252,2151,6482,73813.59.16.8132191.880.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90512.28.67.736250.8100.10.97--2,827 1,703 22,055,244534,3720.2224,23024,0401.3430901معدنيوصنعتيچادرملو

3,51844.630.112.9221213.7243.50.97--*****1554*931 1,042,51849,5110.0246,81547,5901.017915سنگآهنگهرزمين

5,58610.07.68.0285256.1192.51.04--1,278,75563,7470.0349,85050,0203.21151,5484,4826,572توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,4208.16.74.6191192.5177.70.72-- 1,861**1551 9,822,491121,7990.0512,40012,4006.01,698795گروهمديريتسرمايهگذارياميد

109,638,9451,453,5810.5913,26013,3605.23,2516088691,4001,1972,17412.711.16.0114272.4142.61.32مليصنايعمسايران

2,20110.27.66.5104160.068.30.90--2,040 1,282 9,304,166143,3530.0615,40715,5535.013656شركتآهنوفوالدارفع

4,11517.213.66.938950.0194.20.72--6401,5072,114(131)(1.5)5,561,467160,0810.0628,78029,840فوالدخراسان

10,8337.25.04.969107.2199.40.54--12,580 7,998 2,927,617183,8490.0762,80063,3105.1662,111فوالداميركبيركاشان

4755442321667191.90.52--365****281 2,151,07632,7230.0115,21215,2314.9042گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(29)15146552310--11,775,17840,6430.023,4403,4701.28374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

57,173,706771,8450.3113,50013,5006.03,9727089911,8501,6402,43211.49.75.453196.9119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6649.78.15.765213.376.80.85--37,048,565583,3080.2415,74015,7905.61,0506681,4431,936فوالدخوزستان

2,4579.48.35.75186.759.20.79--1,753 1,350 7,056,682103,7260.0414,54214,8323.920600فوالدهرمزگانجنوب

30,431,867678,0580.2822,28022,0004.24396481,6692,2812,1203,81712.59.85.567260.0125.00.98فوالدكاوهجنوبكيش

38,46528.86.93.657767.5241.40.91--20,870 ***94-  1,388,634199,8210.08143,897146,3141.305,191صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732131.946.841.3138515.798.50.67--660(8)2,340,62472,5420.0330,85931,1300.60238هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

137,583,909549,2160.223,9924,0215.21812216423623759018.916.96.85448.683.41.02سهاميذوبآهناصفهان

1,290,5221,254,21336,3092.90

336,086326,6309,4562.90

437,926434,8403,0860.71

285,528283,5162,0120.71

1,815,4491,776,97038,4792.17

17,82817,4703582.05

99/12/26توسعه 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

توقفبهدليلبرگزاريمجمععموميفوقالعاده



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

واميد.شگويا.سمازننمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-130فخاس-1+4019فارس-1

تکنار.ثنور.تکشاحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-49بركت-2+3972فوالد-2

2,954,477(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-38كوير-3+3251فملي-3

37,136,402(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون390تعدادنمادباتغييراتمثبت36,731(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,387,855تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش436تعدادنمادباتغييراتمنفي246,370(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,732,767تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش45تعدادنمادبدونتغيير41معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

871تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش35تعدادنمادهايمتوقف28معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(1.3)67.86نفتبرنت32,9530.5شاخصداوجونز

(1.7)8,964مسS&P 5003,9690.7شاخص

(0.8)2,836روي13,4601.1شاخصتركيبينزدک

(0.1)2,218آلومينيوم29,9210.5شاخصنيکيژاپن

1,7320.1انسطال91.90.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
579(1.4)Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
227.431.0

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
620-6250.0Iron ore index (62% Fe)163.33(6.3)

Indian exports

(fob main India port)
550-5551.8Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
189(4.7)

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

Qingdao (66% Fe)
194.84(3.1)

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

index
161.89(5.0)

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.2كوثر:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

284,2691,421,342,500284,7195,000248,7859,8505,000فوالد مبارکه اصفهانورق رنگی

113,2401,136,026,848113,57910,032113,04713,00210,032مجتمع فوالد خراسانA3-14تا28سبد میلگرد 

208,810626,429,800209,3893,000208,1893,1003,000فوالد مبارکه اصفهانورق قلع اندود

113,068621,876,464113,2485,500113,04712,8925,500صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط
113,378453,513,700113,5554,000113,0477,4754,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

113,047392,951,372113,04717,006113,0474,5543,476فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
521,580302,516,400521,580580525,580580580مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

116,897175,345,500117,7991,500113,04710,2501,500ذوب آهن اصفهانA3-12میلگرد 
115,135172,701,900115,6191,500113,0476,6251,500ذوب آهن اصفهانA3-14میلگرد 
113,850170,775,575114,1141,500113,0473,5501,500ذوب آهن اصفهانA3 - 18میلگرد 

113,570170,355,025113,6991,500113,0472,5751,500ذوب آهن اصفهانA3-25میلگرد 
113,047169,118,312113,04710,010113,0471,4961,496پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط

525,280157,584,000525,280300525,280300300(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
535,280149,878,400535,280280535,280280280(ایرالکو)آلومینیوم ایران8011شمش آلیاژ 
113,047135,656,400113,0471,500113,0471,2501,200ذوب آهن اصفهان20میلگرد 

116,029117,421,348116,0291,012113,0472,0021,012فوالد شاهرودسبد میلگرد مخلوط
117,569100,051,219117,5697,981117,5691,840851ذوب آهن اصفهان14تیرآهن 

117,569100,051,219117,5697,981117,5691,886851ذوب آهن اصفهان16تیرآهن متوسط 
113,04787,046,190113,0472,200113,0471,012770فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط

113,04767,149,918113,047594113,047594594قائم پروفیل رازی25 تا 14سبد میلگرد 
115,35963,447,450115,359550113,0473,450550ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

113,04759,688,816113,047528113,047528528فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 
113,04745,218,800113,047400113,047400400گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط

117,56940,561,305117,5697,981117,5691,334345ذوب آهن اصفهان18تیرآهن 
113,04739,566,450113,0476,000113,047550350گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط
113,04737,305,510113,0472,200113,0471,166330تولیدی فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط

113,04733,914,100113,047300113,047300300ذوب آهن اصفهان20میلگرد 
117,56932,449,044117,569276117,569276276ذوب آهن اصفهان16تیرآهن متوسط 

113,04732,331,442113,0478,008113,047726286قائم پروفیل رازی25 تا 14سبد میلگرد 
117,56929,744,957117,569253117,569253253ذوب آهن اصفهان14تیرآهن 

117,56926,453,025117,5691,200117,569225225فوالد البرز ایرانیان16تیرآهن متوسط 
113,04725,435,575113,0471,500113,047250225ذوب آهن اصفهانA3 -28میلگرد 

113,04724,870,340113,047220113,047220220فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط
117,56923,513,800117,5693,300117,569200200فوالد البرز ایرانیان14تیرآهن 

113,04719,783,225113,0470113,047175175ذوب آهن اصفهانA3-22میلگرد 
113,04716,957,050113,0471,500113,047150150ذوب آهن اصفهانA3-22میلگرد 

117,56913,520,435117,569115117,569115115ذوب آهن اصفهان18تیرآهن 
520,28013,007,000520,28025520,2802525آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 

149,15010,291,350149,15069149,1506969ذوب آهن اصفهان20تیرآهن بال پهن 
117,5695,878,450117,56950117,5695050فوالد البرز ایرانیان14تیرآهن 

117,5695,878,450117,56950117,5695050فوالد البرز ایرانیان16تیرآهن متوسط 
149,1503,430,450149,150506149,1502323ذوب آهن اصفهان16تیرآهن بال پهن 
149,1503,430,450149,150506149,1502323ذوب آهن اصفهان20تیرآهن بال پهن 
117,5692,939,225117,5691,000117,5692525ذوب آهن آریان بوئین زهراسبد نبشی

117,5692,939,225117,5691,000117,5692525گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن 
117,5692,939,225117,5694,000117,5692525گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 

109,6562,741,400109,6561,950109,6567525ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط
114,0422,622,966114,0421,909114,0422323ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

117,5692,586,518117,5697,018117,5692222مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 
117,5692,586,518117,56922117,5692222مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 

99/12/26آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه
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 ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

36%

درصدخريدحقيقيها

64%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد

 درصد خرید حقیقی  ها درصد خرید های حقوقی ها

درصدفروشحقوقيها

34%

درصدفروشحقيقيها

66%

 سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش

 درصد فروش حقیقی ها درصد فروش حقوقی ها

 58  

 24   25  

 12  
 10  

 26  

 8  

 42  

 22  

 12  

 20  

 8  

 19  

 39  

 9  

 24  

 13  

 24  

 (4)  (3) 

 11  

 (7)  (8) 

 1  

 10  

 (11) 
 (8) 

 (27) 

 (67) 

 2  

 27  

 10  

 (10) 

 (20) 

 (12) 

 (5) 
 (9)  (8)  (7) 

 8  

 (7) 

 (1) 

 17  

 2  

 (5) 
 (9)  (10) 

 (22) 

 (5)  (6) 

 (17) 
 (13) 

 (17) 
 (14) 

 7  

 (15) 

 (3) 

 5  

 (0) 
 (3) 

 15  

 (14) 

 2  

 (1) 

 (12) 
 (9) 

 (3)  (3) 
 (8) 

 (17) 
 (13)  (13) 

 (1) 

 (9)  (9) 

 2  

 (6) 
 (2) 

 (10) 

 (4) 
 (2) 

 6  

 (3) 
 (1) 

 6   8  
 5  

 (1) 

 4  

 (6) 

 0  

 (3) 

 7  
 4  

 (4)  (4) 

 4   5  

 (10) 

 0  

 6   6  

 -  

 (20) 

 (27) 

 (9) 

 14  

 1   0  

 7  
 3  

 (4) 
 (8) 

 (1) 
 (4) 

 (10) 

 (17) 

 (6) 

 0  

 (5) 

 (18) 

 (9) 

 3  

 (8) 

 (23) 
 (19) 

 (27) 

 (12) 
 (8) 

 7  
 11  

 (2)  (3) 
 (7)  (8) 

 3  

 (3) 
 (7) 

 (10) 
 (8) 

 (16) 

 7  

 (6) 

 2  

 10  

 (6)  (6)  (7)  (5)  (5) 
 (3) 

 (3)  (4) 
 (2) 

 (6) 
 (1) 

 (8) 
 (4) 

 (7)  (7)  (8) 
 (4) 

 (8)  (8) 
 (5)  (5)  (7) 

 (2) 

 (70)

 (50)

 (30)

 (10)

 10

 30

 50  هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکهکردواحد را تجربه  2026،0222 عدد مثبتدرصد  6/2 و با افزایش واحد 3903،6ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد . 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 6،08،3میلیون سهم به ارزش کل  3309،2

 به کرد. بطوریکه در این بازار واحد را تجر 2،0828عدد  مثبتدرصد  2/2،با و  افزایشواحد  328 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. ،2220،6میلیون سهم به ارزش کل  30،86 نیز

 

 هاشایعات و شنیده
 

  29 شود می کشور وارد ،،،2 ابتدای از کساکو واکسن دُز میلیون. 

 وگوهای گفت وجود درباره بایدن جو ملی امنیت مشاور سالیوان جیک ادعای: ملی امنیت عالی شورای به نزدیک منبع یک 

 .ندارد صحت واشنگتن و تهران بین غیررسمی

 مسدود های دارایی از استفاده خصوص در ایران خارجه وزارت های مقام با وزارتخانه این های مقام گفته جنوبی کره خارجه وزارت 

 .اند کرده مذاکره بشردوستانه تعامالت گسترش برای اسالمی جمهوری شده

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 شرکت پترو امید آسیابه منظور دریافت تسهیالت  سیمان هرمزگان ممیلیون سه ،22وثیق ت امیدو

 

 روزاخبار 

 را کلی سیاست سه  نوسان0 دامنه تغییر راستای در بورس عالی شورای :بورس عالی شورای سخنگوی دهنوی دهقان علی محمد 

 اطالع با همراه تدریجی شکل به افزایش این ثانیا گرفت؛ قرار شورا تاکید مورد نوسان دامنه افزایش اوال .کرد تصویب و تبیین

 ترویج و سازی فرهنگ 0نوسان دامنه افزایش سیاست با همراه که شد مقرر ثالثا و شود می انجام بازار آمادگی و کامل رسانی

 ؛شد واگذار بورس سازمان به نوسان دامنه عدد تعیین کلی0 سیاست سه این با .شود انجام نیز مستقیم غیر سهامداری هایروش

 به نهایت در تا شود می اخذ مالی نهادهای کارشناسان و صاحبنظران نظرات و انجام بعدی روزهای در ها بندی جمع همچنین

 .باشد سهامداران وسیع طیف  اجماع و نظر مورد که برسیم تصمیمی

 تومان میلیارد هزار 222 توانستیم حراج 2، طی اقتصاد وزارت کمک با :مرکزی بانک عمومی مجمع در مرکزی بانک کل رییس 

 افزایش درصد واحد 29 نقدینگی و درصد واحد 32 پولی پایه پذیرفت نمی انجام کار این اگر و برسانیم فروش به را دولتی اوراق

 .گرفت را آن تحقق جلوی مرکزی بانک که یافت می

 کردند موافقت کشور کل ،،،2 بودجه الیحه بر تلفیق کمیسیون اصالحات با نگهبان شورای نظر تامین جهت مجلس نمایندگان. 

 میلیارد هزار ،62 بر بالغ قبال که ،،،2 بودجه عمومی منابع سقف نگهبان0 شورای ایرادات بررسی از پس مجلس نمایندگان 

 هزار ،63 ابالغ به نسبت داد اجازه دولت به مجلس .دادند افزایش تومان میلیارد هزار ،،22 حدود به را بود شده تعیین تومان

 سقف التفاوت مابه) مابقی تومان میلیارد هزار ،،3 ابالغ ولی کند اقدام مصوب مبالغ با متناسب عمومی منابع تومان میلیارد

 قابل اول ماهه 9 در خزانه به واریزی روند با متناسب و منابع از اطمینان از پس صرفا 0(،،،2 سال دوم نیمه در مصوب اعتبارات

 .است مصوب مصارف بر ابالغ



2 

 

 

 62/61/1911 های دالر و سکه مورخ  نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 230296 220،39 نرخ دالر نیما

 

 ،،،280 2802،2 نرخ سنا

 

 ،،،0،،03، ربع سکه

 2،0،86 230922 نرخ دالر سنا

     

 ،،،90،2،0 نیم سکه

 ،،2،06 ،،2306 نرخ بازار آزاد
 

2526،2 EUR/USD:  

 

 ،،،2،0،9،0 تمام امامی

 2،0،86 230922 صرافی ملی
     

 ،،206،،2،0 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 

 (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 

26/12/99 
 دالر  1732

26/12/99  
دالر 67.76  

SMA(14): 67.00 
 (0.01%)  

26/12/91  
107،019،000 

SMA 107،752،433:(29)  

%1.01  

26/12/99 
 یالر249،700

WMA(15): 1725 
(0.38%)  
 

SMA(37): 248،141 
(0.62%)  
 




