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درصد از کل
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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

 99بازدهي 

تا امروز

بازدهي 

98
بتا

1,51717.410.18.323150.792.01.07--24,182,012332,3260.0613,74013,7700.1135112971,360توسعهمعادنوفلزات

3,148,93963,2250.0120,07020,2000.1188781,1252,2151,6482,73813.59.16.8184191.980.20.97معدنيوصنعتيگلگهر

2,90512.28.67.741250.1100.10.97--9011,7032,827(66)(0.2)18,256,487441,5190.0824,18023,860معدنيوصنعتيچادرملو

3,51844.930.313.0221215.6243.50.97--*****1554*933,57944,4600.0147,10549,0000.611915931سنگآهنگهرزمين

5,5869.87.57.9287250.9192.51.04--1,5484,4826,572(53)(1.5)1,265,75962,1480.0149,10048,960توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2,4208.57.04.9372209.0177.70.72--1,861**55,318,793725,2250.1313,11012,8405.71,6437951551گروهمديريتسرمايهگذارياميد

92,346,5911,256,4390.2213,61013,4902.61,6706088691,4001,1972,17413.011.46.24282.1142.61.32مليصنايعمسايران

2,20110.47.76.670163.168.30.90--7,155,742111,9960.0215,65115,5001.646561,2822,040شركتآهنوفوالدارفع

4,11517.113.56.839349.1194.20.72--6401,5072,114(48)(0.6)1,286,15236,4560.0128,61028,210فوالدخراسان

10,8337.25.04.9171106.6199.40.54--2,1117,99812,580(4)(0.3)2,786,977174,5110.0362,62063,840فوالداميركبيركاشان

4755543331609191.90.52--365****5,360,35583,5330.0115,58315,6682.4042281گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(29)15147552311--7,261,56925,1430.003,4503,4700.32374763كارخانجاتتوليديشهيدقندي

207,811,3362,944,2540.5214,17013,9905.03,3417089911,8501,6402,43212.010.15.6156211.4119.91.31فوالدمباركهاصفهان

2,6649.68.15.6107210.576.80.85--6681,4431,936(167)(0.9)36,409,418568,0660.1015,60015,430فوالدخوزستان

2,4579.58.45.854189.059.20.79--4,605,04768,0410.0114,66014,9900.846001,3501,753فوالدهرمزگانجنوب

6481,6692,2812,1203,81712.59.75.5115258.5125.00.98(36)(0.5)23,271,977516,1240.0922,18022,000فوالدكاوهجنوبكيش

38,46529.27.03.657169.8241.40.91--20,870***94- 265,42838,9900.01145,887146,1001.405,191صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732133.047.141.798520.798.50.67--660-2,416,12375,5560.0131,11131,3800.802388هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

137,891,858566,4160.104,1084,0402.91012216423623759019.517.47.041552.983.41.02سهاميذوبآهناصفهان

1,307,6571,290,47517,1831.33

340,538336,0634,4751.33

439,796437,9331,8630.43

286,696285,4811,2140.43

1,834,5091,815,38619,1231.05

17,99017,8281630.91

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

99/12/27توسعه 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

شتران.شگلح.فماکنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-222پارسان-1+3341فوالد-1

شتولي.وتعاون.سمايهنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-214تاپيکو-2+1918فارس-2

2,990,015(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-190جم-3+1670فملي-3

37,243,205(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون404تعدادنمادباتغييراتمثبت10,315(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

1,416,855تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش440تعدادنمادباتغييراتمنفي567,589(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

29,781,531تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش49تعدادنمادبدونتغيير64معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

893تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش34تعدادنمادهايمتوقف53معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.5)68.15نفتبرنت(0.4)32,826شاخصداوجونز

9,0491.5مسS&P 5003,963(0.2)شاخص

2,8311.2روي13,4720.1شاخصتركيبينزدک

2,2231.2آلومينيوم(0.0)29,914شاخصنيکيژاپن

1,7370.3انسطال(0.0)91.9شاخصدالر

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)

.ميباشد1399/12/26دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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.فوالد.2كوثر:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

521,580208,632,000521,5800525,580400400مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

561,40733,684,420561,4070561,4076060(ایرالکو)آلومینیوم ایران7-6063بیلت 

525,280147,078,400525,2800525,280280280(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

520,28091,049,000520,2800520,280175175آلومینیوم المهدی1000p-99.75شمش 

99/12/27آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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37%

درصدخريدحقيقيها

63%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

36%

درصدفروشحقيقيها

64%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی 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)(1)

 (70)

 (50)

 (30)

 (10)

 10

 30

 50 هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود



1 

 

 مروری بر بازار سرمایه  

 بطوریکه .کردواحد را تجربه  1،307،657عدد  مثبتدرصد 33/1 و با افزایش واحد 17،183ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 69،446میلیون سهم به ارزش کل  7،902

 ه در این بازار به کرد. بطوریکواحد را تجر 17،990عدد  مثبتدرصد  91/0با و  افزایشواحد  163 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 500،077میلیون سهم به ارزش کل  2،653 نیز

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 کگل
لیارد می 100،000میلیارد ریال به  74،400زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 

 08/01/1400)مجمع تصویب افزایش سرمایه را در اختیار هیئت مدیره قرار داده است(، در تاریخ  ریال

  1400/01/16 روز دوشنبه مورخ 14:00 شرکت در ساعت عادی سالیانه مجمع عمومی برگزاری جلسه فالت

 

 روزاخبار 

 نفت  یمتتن قباالرف داشته است. یشبشکه در روز افزا یلیونم1تا سطح  ینبه چ یرانا یگاز یعاناتبلومبرگ: صادرات نفت و م

  است. نیدر بازار چ یلشدن نفت نروژ، آنگوال و برز یگزیننفت در حال جا ینشده و ا یرانا ینفت صادرات یتباعث جذاب

 شرکت  یاصل هاییاستاز س یکی یدبا در خصوص ورود شرکت فوالدمبارکه به بخش معدن گفت: یرانخانه معدن ا ییسر

 حاصل کند. ینانخود اطم یازخوراک مورد ن ینفوالدمبارکه ورود به معادن باشد تا از تام

 ینامهخوزستان موفق به اخذ گواه ینشرکت فوالد اکس CE Marking )محصوالت  )انطباق اروپاییAPI ن به منظور امکا

 کشورها شد. یناروپا و صادرات محصوالت به ا یهعضو اتحاد یبه بازار کشورها یدسترس

 از  یدردانچادرملو، با ق یو صنعت یو شرکت معدن فارسیجآب خل ینعامل شرکت تام یرانخطاب به مد یاجمهور در نامه ییسر

: بدون گفت عمان به مرکز و منطقه شرق کشور یایو در فارسیجطرح انتقال آب از خل یانجام شده در اجرا یهازحمات و تالش

ارگران تخصصان و کم یران،جز با تالش مد یدارو توسعه پا یاقتصاد ییبه شکوفا یابیو دست یاسالم یرانیا یتوسعه و آبادان یدترد

 .یستن یسرم یرانیسخت کوش و متعهد ا

 متوسط  اریبا ع یدجد یرهتن ذخ یلیاردم یکگفت: امسال با تالش کارکنان، صنعت مس  یرانمس ا یعصنا یشرکت مل یرعاملمد

 کشور اضافه شد. یهشرکت بازار سرما ینبرتر هایییدرصد اکتشاف و به دارا یمن

 یهابا شرکت یاقتصاد مقاومت»طرح  یاصل هاییزهدر کشور را از جمله انگ یدرشد بخش تول ی،المهد ینیومشرکت آلوم یرعاملمد 

 یهاستگاهدهمه  یتضرورت حما ی،المهد یومشرکت آلومن یتومان یلیاردهزار م 40 گذارییهدانست و با اشاره به سرما« برتر

 دانست. یطرح را ضرور ینا یاجرا یبرا یمتول
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 27/21/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،519 22،700 نرخ دالر نیما

 

 28،479 27،915 نرخ سنا

 

000،250،4 ربع سکه  

 24،045 23،569 نرخ دالر سنا

     

7،6 نیم سکه 0 000،0  

 24،930 23،930 نرخ بازار آزاد
 

1.1907 EUR/USD:  

 

000،760،10 تمام امامی  

 24،045 23،569 صرافی ملی
     

70،10 بهار آزادی 0 ،900  

 

 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 

27/12/99 
 دالر  1737

27/21/99  
دالر 68.15  

SMA(14): 0267.  
 (10.0%)  

27/21/91  
000،900،107  

SMA 100،037،107:(29)  

11.0%  
 

27/12/99 
 یالر249،300

WMA(15): 1271  
(940.%)  
 
 

SMA(37): 470،248  
(330.%)  
 




