
ریسکنقدشوندگی

حجم معامالت
ارزش 

معامالت

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 1400

امروز

بازدهي 

99

بازدهي 

98
بتا

150.792.01.07 7.7-1,51716.19.37.626--5112971,360(220)(1.3)6,071,39676,4390.1512,68012,590توسعهمعادنوفلزات

191.980.20.97 0.4-8781,1252,2151,6482,73810.26.85.0377(150)(0.4)10,397,052157,2570.3115,13015,190معدنيوصنعتيگلگهر

250.1100.10.97 4.2-2,90511.68.27.446--9011,7032,827(639)(1.9)8,055,167186,5910.3623,16023,170معدنيوصنعتيچادرملو

3,51845.130.513.12600.5215.6243.50.97--*****1554*962,44945,5830.0947,36447,3500.00915931سنگآهنگهرزمين

250.9192.51.04 0.8-5,5869.87.47.8338--1,5484,4826,572(31)(0.9)585,82628,2980.0648,73048,170توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

209.0177.70.72 0.2-2,4208.57.04.9380--1,861**7951551(49)(0.2)697,8698,9610.0213,08012,840گروهمديريتسرمايهگذارياميد

282.1142.61.32 7.7-6088691,4001,1972,17412.010.55.74(1,251)(2.0)30,786,085386,6730.7512,56012,560مليصنايعمسايران

163.168.30.90 4.8-2,2019.97.36.285--6561,2822,040(3)(1.0)3,200,55247,4800.0914,90614,750شركتآهنوفوالدارفع

49.1194.20.72 0.4-4,11517.013.56.8434--21,9296120.0028,49027,9300.006401,5072,114فوالدخراسان

106.6199.40.54 2.0-10,8337.04.94.8162--2,1117,99812,580(12)(0.9)368,06822,3490.0461,39060,720فوالداميركبيركاشان

4755643331660.79191.90.52--365****042281(1.2)379,5575,7890.0115,69715,253گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1838.71.17(29)1515463261215.1--374763(8)(1.0)6,635,45426,1060.053,9703,930كارخانجاتتوليديشهيدقندي

211.4119.91.31 4.8-7089911,8501,6402,43211.49.75.4161(1,412)(2.0)27,650,708373,0080.7313,49013,490فوالدمباركهاصفهان

210.576.80.85 5.3-2,6649.17.65.324--6681,4431,936(363)(1.9)15,321,636226,2320.4414,77014,760فوالدخوزستان

189.059.20.79 2.0-2,4579.38.25.772--6001,3501,753(5)(0.9)3,844,45154,6620.1114,36214,197فوالدهرمزگانجنوب

258.5125.00.98 6.0-6481,6692,2812,1203,81711.79.15.2122(158)(2.0)11,616,332242,2010.4720,85020,850فوالدكاوهجنوبكيش

38,46531.57.53.95007.969.8241.40.91--20,870***94- 05,191(2.0)805,332126,7780.25157,423157,360صنايعومعادناحياءسپاهان.م

732135.247.942.41031.6520.798.50.67--660-4,304,806136,1300.2731,62331,6600.002388هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

52.983.41.02 1.4-12216423623759019.217.26.9429(3)(0.8)10,032,48340,1500.084,0504,002سهاميذوبآهناصفهان

1,282,8741,294,52211,648-0.90-

334,026337,0593,033-0.90-

441,114442,6481,534-0.35-

287,388288,3881,000-0.35-

1,805,2091,818,49713,288-0.73-

18,00318,122119-0.66-

1400/01/14توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ .عملکرد معامالت سهام پرتفوی بورسی سر

شاخصكل-1

نام شركت
P/E

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

فاراک.رانفور.رافزانمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1412فوالد-1+271رانفور-1

وخارزمح.گکيش.ثزاگرسنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-1251فملي-2+157حکشتي-2

68,074(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-746شستا-3+113سپ-3

548,278(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون139تعدادنمادباتغييراتمثبت2,611(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

25,556تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش559تعدادنمادباتغييراتمنفي51,357(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

220,985تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش109تعدادنمادبدونتغيير79معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

807تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش31تعدادنمادهايمتوقف78معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.0)64.67نفتبرنت33,1530.5شاخصداوجونز

8,8030.0مسS&P 5004,0201.2شاخص

2,7661.0روي13,4801.8شاخصتركيبينزدک

2,2290.3آلومينيوم29,8541.6شاخصنيکيژاپن

(0.0)1,730انسطال93.01.0شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5732.5Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
221.84(4.0)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
590-5951.7Iron ore index (62% Fe)167.64.9

Indian exports

(fob main India port)
550-5550.0Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
197.13.5

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

Qingdao (66% Fe)
197.93.0

Egypt imports (cfr main port)610-6151.2Implied 62% Fe China port price 

index
160.90.8

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

حکشتي.گشان.بركت:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

1400/01/14آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ

. در این تاریخ معامله در بورس کاال صورت نگرفته است



1399/06/03

1399/06/04

1399/06/05

1399/06/10

1399/06/11

1399/06/12

1399/06/15

1399/06/16

1399/06/17

1399/06/18

1399/06/19

1399/06/22

1399/06/23

1399/06/24

1399/06/25

1399/06/26

1399/06/29

1399/06/30

1399/06/31

1399/07/01

1399/07/02

1399/07/05

1399/07/06

1399/07/07

1399/07/08

1399/07/09

1399/07/12

1399/07/13

1399/07/14

1399/07/15

1399/07/16

1399/07/19

1399/07/20

1399/07/21

1399/07/22

1399/07/23

1399/07/27

1399/07/28

1399/07/29

1399/07/30

1399/08/03

1399/08/05

1399/08/06

1399/08/07

1399/08/10

1399/08/11

1399/08/12

1399/08/14

1399/08/17

1399/08/18

1399/08/19

1399/08/20

1399/08/21

1399/08/24

1399/08/25

1399/08/26

ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه

11 

5 

22 

28 
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ارزشمعامالتخريدحقوقي ارزشمعامالتفروشحقوقي ارزشمعامالتخريدحقيقي ارزشمعامالتفروشحقيقي

ال
 ری

رد
لیا

می
ار 

هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

34%

درصدخريدحقيقيها

66%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

15%

درصدفروشحقيقيها

85%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها

58 

24 25 
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10 
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42 

22 

12 

20 
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(67)

2 

27 

10 

(10)

(20)

(12)

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

8 

(7)

(1)

17 

2 

(5)
(9)(10)

(22)

(5)(6)

(17)
(13)
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(9)

14 

1 0 

7 
3 

(4)
(8)

(1)
(4)

(10)

(17)

(6)

0 

(5)

(18)

(9)

3 

(8)

(23)
(19)

(27)

(12)
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 50 هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود
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 مروری بر بازار سرمایه  

 وریکه. بطکردواحد را تجربه  1،282،874عدد  نفیمدرصد 9/0 و با اهشک واحد 11،648ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 42،031میلیون سهم به ارزش کل  4،452

 ر این بازار نیزدبه کرد. بطوریکه واحد را تجر 18،003عدد  نفیمدرصد  66/0با و  اهشکواحد  119 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 18،400میلیون سهم به ارزش کل  811

 و شنیده هاایعات ش

 با  یدارد یاه برام ینفرورد 22احتمااًل  یکره جنوب یروزگزارش دادند که نخست یپلماتیکبه نقل از منابع د یکره جنوب یهارسانه

 .به تهران سفر خواهد کرد ینفتکش کره جنوب یتدرباره وضع یزنیو را یاسالم یجمهور یهامقام

  مروری بر اطالعیه های کدال

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 کگل
از  (صددر 34)میلیارد ریال 25،600به مبلغ مایه شرکت با افزایش سر 08/01/1400در تاریخ  تمدیره شرکهیئت 

 موافقت نمود.ورده نقدی سهامداران آمحل مطالبات و 

 خاسف
ورده نقدی آمطالبات و از محل )میلیارد ریال 11،9000میلیارد ریال به  9،000افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ثبت 

 .28/12/1399در تاریخ  (سهام داران

 روزاخبار 

 کند. یداربرجام خود یشتراز تهران خواست از نقض ب یران،خارجه ا یربا وز یتلفن یوگودر گفتز روخارجه فرانسه ام یروز  

 شرکت در  19 وشده  یزیشرکت برنامه ر 11 یهعرضه اول یبرا 1400در سال  بورس و اوراق بهادار تهران: یرشپذ یرمد ی،قهرمان

 اهد ماند.خو یثبت سفارش باق یوهنخواهد کرد و همان ش ییریتغ 1400در سال  یهعرضه اول یهاروش مرحله درج نماد هستند.

 است. (%49.4)خود یخیسقف تار یکنزد یباکه تقر یدرس %48.7به  99 یرخ تورم در انتهان 

 سر کشور مربع در سرا یلومترک 80هزار و  110به مساحت  یمعدن یدبخشمحدوده ام 1700 ییاز شناسا یمیدرواکتشاف ا یرمد

 خبر داد.

 فتتاح جمهور ا یسرئ یدئوکنفرانسیگهر با دستور ودر شرکت گل یانهآهن خاورمسنگ یشو خردا فرآورییشواحد پ ینتربزرگ

 .گهر برداشته شودبزرگ فوالد در منطقه گل یرهزنج یلبلند در تکم یشد تا گام

 یدرس یبرداربه بهره یکنفرانس یدیوجمهور به صورت و یسبا دستور معاون اول رئد فوالد آرون یعمجتمع صنا یسازواحد گندله .

عادل م یالیر گذارییهتن در سال با سرما هزار 590 یدتول یتمجتمع فوالد آروند در شهرستان رشتخوار با ظرف یسازواحد گندله

 یمصورت مستقنفر به 152 یو برا یدهرس یبرداربه بهره یورو یلیونم 7معادل  یارز گذارییهتومان و سرما یلیاردم 602

 کرده است. ییاشتغالزا

 در حوزه  ینمعد یعشرکت بزرگ معدن و صنا 12نشان داد  یمدت مورد بررس یانجام شده ط یها یابیارز یمیدروبنا به اعالم ا

 یدگان داخلرا توسط سازن یازمورد ن یزاتدالر از تجه یلیونم 524 یو بخش معدنکار ینیومسنگ آهن، فوالد، مس، آلوم یها

را در  سازییسهم از بوم یشترینب یدالر یلیونم 141بزرگ، ذوب آهن اصفهان با سهم  یشرکت ها یانم در اند.کرده ینتام

هر با سهم و گل گ یدالر یلیونم 100مس با سهم  یملدالر،  یلیونم 109.5هم دارد. پس از آن فوالد خوزستان با س یاراخت

 .دالر بود یلیونم 20 دالر و فوالد هرمزگان یلیونم 47فوالد مبارکه  مدر رده دوم تا چهارم قرار گرفتند. سه یدالر یلیونم 70.4
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 41/01/4001 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 22،902 22،545 نرخ دالر نیما

 

 28،583 28،017 نرخ سنا

 

000،014،4 ربع سکه  

 24،540 24،053 نرخ دالر سنا

     

000،052،6 نیم سکه  

 24،564 23،564 نرخ بازار آزاد
 

1.1762 EUR/USD:  

 

000،701،10 تمام امامی  

 24،562 24،076 صرافی ملی

     

900،397،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 

 

 

 

 

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      
165,000      
185,000      
205,000      
225,000      
245,000      
265,000      
285,000      
305,000      
325,000      
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 

14/01/1400 
 دالر  1730

14/01/4001  
دالر 67.46  

SMA(14): 2267.  
 (40.0%)  

14/10/1400  
000،979،310  

SMA 100،602،107:(29)  

31.0%  
 

14/01/1400 
 یالر245،640

WMA(15): 0271  
(550.%)  
 
 

SMA(37): 717،248  
52.1%  
 




