
ریسک

1400P/E forward پيش بيني 1399EPS پيش بيني EPSدرصد تغيير       قيمت  پايانيارزش معامالتحجم معامالت
بازدهي  سال جاری 

تا امروز
بتا99بازدهي 

150.71.07 9.5-1,3601,5177.4(2.0)16,581,659206,11112,430توسعهمعادنوفلزات

191.90.97 0.4-2,2152,7384.9(1.9)9,261,773137,51414,850معدنيوصنعتيگلگهر

250.10.97 6.0-2,8272,9057.2(2.0)10,161,949231,09722,740معدنيوصنعتيچادرملو

3,51812.70.6215.60.97*452,85821,54247,4010.13078سنگآهنگهرزمين

250.91.04 1.3-6,5725,5867.8(0.5)318,26615,20248,470توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

209.00.72 0.4-1,8612,4204.9(0.2)687,7538,81713,060گروهمديريتسرمايهگذارياميد

282.11.32 9.6-1,4002,1745.6(2.0)20,598,356253,56612,310مليصنايعمسايران

163.10.90 5.5-2,0402,2016.2(0.7)3,853,31056,90414,795شركتآهنوفوالدارفع

49.10.72 0.4-4,11211528,4900.02,1144,1156.8فوالدخراسان

106.60.54 2.1-12,58010,8334.8(0.2)64,2543,86661,290فوالداميركبيركاشان

15,6970.0365475330.790.52گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1.17(29)307,7801,2003,9700.0631512615.1كارخانجاتتوليديشهيدقندي

211.41.31 6.6-1,8502,4325.3(1.9)11,595,923153,41413,230فوالدمباركهاصفهان

210.50.85 7.2-1,9362,6645.2(2.0)13,394,455193,95814,480فوالدخوزستان

189.00.79 3.5-1,7532,4575.6(1.5)6,088,85385,70714,152فوالدهرمزگانجنوب

258.50.98 7.8-2,2813,8175.1(2.0)8,348,583170,65920,440فوالدكاوهجنوبكيش

20,87038,4653.97.969.80.91(0.0)6,9741,076157,368صنايعومعادناحياءسپاهان.م

7,768,593245,79831,6400.166073242.41.7520.70.67هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

52.91.02 1.6-2365906.9(0.2)1,829,6257,2624,044سهاميذوبآهناصفهان

1,269,5341.05-7.787.64-

330,5531.05-7.587.97-

439,9160.27-2.014.88-

286,6080.27-1.745.33-

1,790,9720.79-4.997.29-

17,9080.53-5.448.33-

.انجامگرفتهاست1400درآذرماه،تنهاپيشبينيسودسال1399بهدليلاتمامعملکردسالمالي*

شاخصشناورآزاد-5

توقفبهدليلبرگزاريمجمععمومي

شاخصكل-1

شاخصفرابورس-6

(وزنيارزشي)شاخصقيمت-2

(هموزن)شاخصكل-3

(هموزن)شاخصقيمت-4

بازدهيسهماه

گذشته

بازدهييکماه

گذشته

درصدتغييرنسبت

بهروزگذشته
امروز

ضريببتا،بربازدههايماهانهسهسالاخيرمحاسبهگرديدهاست.

ارقاممربوطبهبتا،ابتدايهرماهبهروزرسانيميگردد.

بازدهی وضعيت سهام

نام شركت

1400/01/15عملکرد معامالت سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ 

EPS و P/E



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

ثباغ.دروز.زگلدشتنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1360فوالد-1+54وساخت-1

پترولح.وخارزمح.بميالنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-1251فملي-2+52سدشت-2

72,816(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-1006فارس-3+39افق-3

591,655(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون119تعدادنمادباتغييراتمثبت2,400(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

30,298تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش547تعدادنمادباتغييراتمنفي168,581(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

264,362تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش152تعدادنمادبدونتغيير17معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

818تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش42تعدادنمادهايمتوقف18معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.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

.ميباشد1400/01/14دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

شستا.رافزا.بركت:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

2,008,369522,175,9402,008,3694,0002,008,369360260شرکت ملی صنایع مس ایرانمس کاتد
529,064137,556,640529,0642,000529,064260260(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 

419,75541,975,500419,755100419,755100100ملی سرب و روی ایران99.99شمش سرب 
2,458,07024,580,7002,458,070101,940,2887010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,457,64224,576,4202,457,642101,930,5977010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,457,60024,576,0002,457,600101,957,2454010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,442,00024,420,0002,442,000101,898,2825010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,441,29724,412,9702,441,297101,902,8047010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,399,99923,999,9902,399,999101,848,1485010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,398,99923,989,9902,398,999101,910,9307010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,398,85723,988,5702,398,857101,869,7258010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,362,71223,627,1202,362,712101,950,9645010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,335,00023,350,0002,335,000101,882,5835010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,320,99923,209,9902,320,999101,841,4935010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن
2,251,00822,510,0802,251,008101,772,6625010شرکت ملی صنایع مس ایرانسولفور مولیبدن

565,45611,309,120565,456500565,4562020(ایرالکو)آلومینیوم ایران7-6063بیلت 
525,36410,507,280525,364700525,3642020مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

3,5151,757,5003,51510,0003,515500500شرکت ملی صنایع مس ایران( Gسرباره )مس کم عیار 

1400/01/15آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

55%

درصدخريدحقيقيها

45%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

44%
درصدفروشحقيقيها

56%

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

 طوریکه. بکردواحد را تجربه  1،269،534عدد  منفیدرصد 05/1 و با کاهش واحد 13،415ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 18،686میلیون سهم به ارزش کل  1،531

 ر این بازار نیزبه کرد. بطوریکه دواحد را تجر 17،908عدد  منفیدرصد  53/0با و  کاهشواحد  96 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 149،890میلیون سهم به ارزش کل  869

 شایعات و شنیده ها

 در  کایآمر یمت یتداه یران،در امور ا یکاآمر یندهنما «یراب مال»خبر داد که  یکاییمقام ارشد آمر یکامروز به نقل از  انانیس

 برگزار شود را بر عهده خواهد داشت. یشاتر ینشنبه در ومشترک برجام که قرار است روز سه یسیوننشست کم

  مروری بر اطالعیه های کدال

 کدال نگر معدنی و فلزی 

 31/01/1400برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ  کگهر

 روزاخبار 

 یدر شهرها عالم کرد:اقرار دارد،  یقرمز و نارنج یتاستان از جمله تهران در وضع ینشهرستان ا 10 ینکها یاناستاندار تهران با ب 

 یردهند. در سا محوله را انجام یکارها یبه صورت دور کار یدو مهم با یسوم کارمندان مشاغل ضرور یکاز جمله تهران  ینارنج

 خود را انجام دهند. یکارها یکاراز کارمندان به صورت دور یمین یدادارات هم با

 یههام در بازار سرمانقل و انتقال س یاتتومان از محل مال یلیاردهزار م 17بالغ بر  99سهامداران در سال  یرسم یبراساس آمارها 

 .است 99سال  یوصول یاتدرصد از کل مال 9معادل  ییرقم به تنها یندرآمد به دولت پرداختند. ا

 ارخانه شده در ک یدتول یداخل یخودروها یمتق 1400در سه ماه نخست سال  قطعا رقابت خبر داد: یشورا یسرئ یوا،رضا ش

را به  یورم بخشت یزان. اما در بهار میمدرصد را اعمال نکرد 14تورم  99گفت: در زمستان سال  شیوا خواهد داشت. یمتق یشافزا

 .یمکن یخودرو اضافه م یمتبه ق یکجاعالوه رقم زمستان 

 آهن ندارد، چرا کهتمام شده محصوالت ذوب یبر بها یچندان یرتاث یبرق صنعت یمتق یشآهن اصفهان گفت: افزاذوب عاملیرمد 

 یروگاهوسط نتمجموعه در سال،  یازدرصد ن 100 یبااست و تقر یزناچ یارشبکه بس یدکارخانه به برق تول ینا یوابستگ یزانم

 خواهد شد. ینشرکت تام ینمستقر در ا

 یرانا یزمرک یرخصوصًا در کو یارینشده بسچادرملو: معادن اکتشاف یو صنعت یشرکت معدن یرعاملمد زاده،یمهندس ناصر تق 

کند.  گذارییهرماسصورت نامحدود در اکتشاف معادن را دارد که به ینا یآمادگ یشرفته،پ یزاتتجه یدوجود دارد و چادرملو با خر

 ینا یارر اختد یمربع پهنه معدن یلومترهزار ک 60تا  50و اگر  کرده یداریخر یستگاه حفارد 10در حال حاضر شرکت چادرملو 

 .یمگسترده بزن گذارییهدر حوزه اکتشاف، دست به سرما توانیمیم یراحتشرکت قرار داده شود، به
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 15/01/4001 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 22،739 22،574 نرخ دالر نیما

 

 28،281 27،721 نرخ سنا

 

000،051،4 ربع سکه  

 24،269 23،788 نرخ دالر سنا

     

000،045،6 نیم سکه  

 25،270 24،270 نرخ بازار آزاد
 

1.1762 EUR/USD:  

 

000،669،10 تمام امامی  

 24،269 23،788 صرافی ملی

     

900،401،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      

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 

15/01/1400 
 دالر  1730

15/01/1400  
دالر 67.46  

SMA(14): 2267.  
 (40.0%)  

15/01/1400  
000،019،104  

SMA 433،503،107  

31.0%  
 

15/01/1400 
 یالر252،700

WMA(15): 0271  
(550.%)  
 
 

SMA(37): 520،249  
(1.26%)  




