
ریسک

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

تا امروز
بتا99بازدهي 

150.71.07 13.3-1,3601,5177.1(0.4)2,157,01625,30211,910توسعهمعادنوفلزات

191.90.97 0.4-1,6432,2086.2(1.0)6,764,97499,63514,760معدنيوصنعتيگلگهر

250.10.97 4.5-2,9853,7855.6(2.0)6,094,801140,74023,090معدنيوصنعتيچادرملو

3,50213.31.3215.60.97*860,50941,06547,7090.01515سنگآهنگهرزمين

250.91.04 3.2-7,5876,2166.7(0.6)335,57515,72547,540توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

209.00.72 1.0-57594913.3(0.2)682,3638,69312,980گروهمديريتسرمايهگذارياميد

282.11.32 13.7-1,4002,1745.3(1.4)7,236,00484,51711,740مليصنايعمسايران

163.10.90 6.1-2,4963,0094.4(0.6)1,861,96827,11214,693شركتآهنوفوالدارفع

49.10.72 1.6-185528,1500.02,1144,1156.7فوالدخراسان

106.60.54 5.8-11,73511,0394.5(0.2)86,7515,02558,980فوالداميركبيركاشان

15,6970.0365475330.790.52گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1.17(29)338,9551,3193,9600.0631512614.8كارخانجاتتوليديشهيدقندي

211.41.31 12.0-1,8502,4324.9(2.0)20,230,451252,28012,470فوالدمباركهاصفهان

210.50.85 9.9-2,1042,9354.6(2.0)12,866,317180,96314,060فوالدخوزستان

189.00.79 4.3-2,0132,5525.3(0.8)3,472,03048,12214,025فوالدهرمزگانجنوب

258.50.98 10.4-2,5323,8144.9(1.9)9,936,009197,44519,870فوالدكاوهجنوبكيش

20,87041,6103.54.469.80.91(0.2)42,7196,391152,321صنايعومعادناحياءسپاهان.م

5,673,536182,65632,1940.066073243.23.5520.70.67هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

52.91.02 4.4-3095746.8(0.3)3,640,98214,0613,928سهاميذوبآهناصفهان

1,240,7590.73-5.04-2.81

322,9360.73-5.41-2.62

436,1780.21-6.53-1.01

284,1250.21-6.97-0.87

1,755,1780.55-5.68-1.24

17,8520.40-6.41-4.51

بازدهی وضعيت سهام

نام شركت

1400/01/21عملکرد معامالت سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ 

EPS و P/E

.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.



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

امين.دامين.امينحنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1308فوالد-1+57امين-1

وخارزمح.پترولح.كويرنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-851فملي-2+49غپاک-2

86,730(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-782شستا-3+16وپاسار-3

739,996(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون139تعدادنمادباتغييراتمثبت2,270(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

 13,690-تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش449تعدادنمادباتغييراتمنفي82,408(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

 38,016-تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش215تعدادنمادبدونتغيير90معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

803تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش39تعدادنمادهايمتوقف105معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

(0.01)63.01نفتبرنت(0.9)33,801شاخصداوجونز

8,9290.00مسS&P 5004,1290.8شاخص

2,8380.00روي13,9000.5شاخصتركيبينزدک

(0.04)262آلومينيوم29,7680.2شاخصنيکيژاپن

1,7440.00انسطال(0.0)92.2شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5760.0Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
221.84(4.0)

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
590-5951.7Iron ore index (62% Fe)170.92.6

Indian exports

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

Qingdao
199.32.2

UAE imports (cfr Jebel Ali)600-6100.0Iron ore concentrate index cfr 

Qingdao (66% Fe)
197.93.0

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

index
162.851.3

.ميباشد1400/01/18دادههاياينقسمتمربوطبهتاريخ*

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

اپال.وپاسار.غپاک:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

525,364315,218,400525,3640525,364600600مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

1400/01/21آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ



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
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ارزشمعامالتخريدحقوقي ارزشمعامالتفروشحقوقي ارزشمعامالتخريدحقيقي ارزشمعامالتفروشحقيقي
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لیا

می
ار 

هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

62%

درصدخريدحقيقيها

38%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

49%

درصدفروشحقيقيها

51%

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

 وریکه. بطکردواحد را تجربه  1،240،758عدد  منفیدرصد 73/0 و با کاهش واحد 9،152ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 16،215میلیون سهم به ارزش کل  1،476

 این بازار نیز به کرد. بطوریکه درواحد را تجر 17،852عدد  مثبتدرصد  4/0با و  کاهشواحد  72 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 66،194میلیون سهم به ارزش کل  794

 

 شایعات و شنیده ها

 21د که از را امضا نموده و از وزارت صمت درخواست کرده ان یصورتجلسه ا یمانیس یشرکت ها یرانمد ،ها یدهشن یطبق برخ 

در  یلگردم از نرخ یبیضر نآنرخ  ییراتپس تغ ینا کرده و از یداپ یشهزار تومان افزا 360به هر تن  یمانس یمتق ینفرورد

 .بورس کاال باشد

 

 روزاخبار 

 شکست مواجه شده  در منطقه با یرانا یاز رفتارها یریجلوگ یبرا یکاآمر یحداکثر فشار :یکاوزارت خارجه آمر یهمقام بلندپا یک

 ست.داده ا یشنهادبرجام پ یایبه تهران درباره اح یجد هاییدهها و اطرح یکاسازنده بود و آمر یناست. مذاکرات و

 یزانم ست.ارده صادر ک هایمرغم تحر یعل یندالر بنز یلیاردم 9/2از  یشدر سال گذشته ب یرانا دهدیگمرک نشان م یآمارها 

 برابر شده است. 2/7برابر و از لحاظ حجم  6/4از لحاظ ارزش  98در سال گذشته نسبت به سال  ینصادرات بنز

 تومان  یلیاردم 5800بازار به  یفروش در انتها یداد. ارزش صف ها یانبه کار خود پا یواحد 9،100از  یشبا افت ب بورس بازار

 .است 98مبلغ از آذر ماه سال  ینتومان ثبت شد که کمتر یلیاردم 1200. ارزش معامالت خرد یدرس

 هزار تن به  30چادرملو به تناژ  توسط شرکت معدنی و صنعتی ،یرانا صادراتی یلتبا عقد قرارداد محموله ب ،گذشته هفته یط

خود قرار  خییتار یزانم ینکشورمان در باالتر یصادرات یلتصورت گرفت، نرخ ب ینکشور چ یکه برا ،در هر تن یدالر 570نرخ 

 گرفت.

 دالر  یلیاردم 400مند هستند که حدود عالقه هاینیاظهار داشت: چ یرانا یاتاق بازرگان یمعدن یعمعادن و صنا یسیونکم ییسر

 است. ینمعد یعدالر آن در حوزه معادن و صنا یلیاردم 80کنند که حدود  گذارییهمختلف کشور سرما یهادر حوزه

 دهد یرا توسعه م یذوب آهن اصفهان، معادن زغال سنگ البرز مرکز. 

 با  اشیتلفعا یخبار در تار یناول یشرکت توانست در سال گذشته برا ینشرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان گفت: ا یرعاملمد

تن  325ار و هز 98 یزانشده به م یبنددانه یمحصول اصل یدهزار تن و تول 170 یزانثبت رکورد استخراج و حمل از معدن به م

 یدادرو ینا ه کهشرکت امضا شد یندر ا یتن 600توسعه شامل احداث دو کوره  3قرارداد فاز و همچنین  کند یدادر ماه دست پ

 ینرگتروان بزو شرکت فوالد سنگ را به عن دهد یشبرابر افزا یماز دو و ن یشرا به ب ینهمحصول کلس یدتول یتظرف می تواند

 .کندیم یتتثب یانهساز خاورمآهک
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 21/01/4001 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،019 22،886 نرخ دالر نیما

 

 28،583 28،017 نرخ سنا

 

000،075،4 ربع سکه  

 24،253 23،772 نرخ دالر سنا

     

000،038،6 نیم سکه  

 25،253 24،253 نرخ بازار آزاد
 

1.1896 EUR/USD:  

 

000،443،10 تمام امامی  

 24،253 23،772 صرافی ملی

     

900،297،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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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 

21/01/1400 
 دالر  1744

21/01/1400 
دالر .0163  

SMA(14): 66.36 
 500.%  
 

21/01/1400 
000،979،102  

SMA 331،368،610  

31.0%  
 

21/01/1400 
 یالر252،530

WMA(15): 2671  
(20.1%)  
 
 

SMA(37): 362،125  
(46.0%)  




