
ریسک

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

تا امروز
بتا99بازدهي 

150.71.07 16.6-1,3601,5176.8(1.9)17,810,784204,04911,460توسعهمعادنوفلزات

191.90.97 0.4-1,6432,2086.1(1.0)3,562,95852,23214,640معدنيوصنعتيگلگهر

250.10.97 5.4-5,220,454119,44222,8800.82,9853,7855.6معدنيوصنعتيچادرملو

3,50213.31.3215.60.97*262,07712,52447,7260.01515سنگآهنگهرزمين

250.91.04 4.3-7,5876,2166.6(0.1)521,52224,49047,000توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

209.00.72 1.4-57594913.2(0.2)1,152,13914,63212,920گروهمديريتسرمايهگذارياميد

282.11.32 17.0-1,4002,1745.1(1.8)81,570,567921,49911,300مليصنايعمسايران

163.10.90 6.9-2,441,49835,83514,5690.82,4963,0094.4شركتآهنوفوالدارفع

49.10.72 1.6-11,03230428,1500.02,1144,1156.7فوالدخراسان

106.60.54 8.3-11,73511,0394.4(1.9)1,001,34957,48557,410فوالداميركبيركاشان

15,6970.0365475330.790.52گروهصنايعمعادنفالتايرانيان

1.17(29)216,2938413,9600.0631512614.8كارخانجاتتوليديشهيدقندي

211.41.31 13.1-76,851,728945,80712,3100.71,8502,4324.8فوالدمباركهاصفهان

210.50.85 10.3-11,479,598160,69214,0001.02,1042,9354.6فوالدخوزستان

189.00.79 4.6-2,0132,5525.3(0.1)3,707,48251,79513,980فوالدهرمزگانجنوب

258.50.98 9.5-3,295,45366,31920,0700.62,5323,8144.9فوالدكاوهجنوبكيش

20,87041,6103.53.169.80.91(1.2)241,91136,104150,448صنايعومعادناحياءسپاهان.م

4,805,665154,76032,2040.066073243.23.5520.70.67هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه

52.91.02 6.4-3095746.7(2.0)32,002,931123,1153,847سهاميذوبآهناصفهان

1,226,1210.39-0.27-2.75-

319,1070.39-0.45-3.14-

434,7040.15-0.336.15-

283,1310.15-0.196.58-

1,738,2310.36-0.99-3.71-

17,7970.143.484.84-

بازدهی وضعيت سهام

نام شركت

1400/01/23عملکرد 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

وصنعت.خزاميا.تمحركهنمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمثبت-1293فارس-1+747شستا-1

امينح.وسناح.وثنونمادهايمعامالتيبابيشتريندرصدمنفي-1053فملي-2+563نوري-2

92,745(ميليونسهم)حجممعامالتازابتدايسالتاكنون-381شپنا-3+619فوالد-3

804,640(ميلياردريال)ارزشمعامالتازابتدايسالتاكنون186تعدادنمادباتغييراتمثبت4,147(ميليونسهم)حجمكلمعامالتبورسوفرابورس

 19,722-تغييراتحجممعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش455تعدادنمادباتغييراتمنفي437,080(ميلياردريال)ارزشكلمعامالتبورسوفرابورس

 78,829-تغييراتارزشمعامالتازابتدايسالنسبتبهدورهمشابهسالپيش203تعدادنمادبدونتغيير27معادنوفلزاتدرحجممعامالت.رتبهسر

844تعدادكلنمادهايمعاملهشدهدرتاريخگزارش43تعدادنمادهايمتوقف25معادنوفلزاتدرارزشمعامالت.رتبهسر

(واحد)مقدارشاخص
درصدتغيير

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

درصدتغيير

نسبتبهروزگذشته

63.951.49نفتبرنت33,8010.9شاخصداوجونز

(0.66)8,871مسS&P 5004,1290.8شاخص

(1.96)2,783روي13,9000.5شاخصتركيبينزدک

(0.17)2,266آلومينيوم(0.8)33,801شاخصنيکيژاپن

(0.17)1,741انسطال(0.1)92.1شاخصدالر

نوعبيلت
ميانگين

(تن/دالر)نرخ

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته
(تن/دالر)نرخميانگيننوعسنگآهن

درصدتغيير

نسبتبههفتهگذشته

CIS exports index

(fob Black Sea port)
5821.6Iron ore pellet index cfr Qingdao 

(65% Fe)
228.983.2

Turkish Exports

(fob main Turkish port)
595-6000.8Iron ore index (62% Fe)173.543.5

Indian exports

(fob main India port)
590-5957.2Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 

Qingdao
203.13.0

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

Qingdao (66% Fe)
200.061.1

Egypt imports (cfr main port)610-6150.0Implied 62% Fe China port price 

index
164.452.2

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

خودرو.شپنا.بركت:سهنمادسهامبابيشترينارزشمعامالتدربازارامروزعبارتنداز



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

184,5466,455,428,540195,00134,980180,89539,49034,980فوالد مبارکه اصفهانورق گرم خودرو
205,9762,471,712,000205,97612,000205,97612,00012,000فوالد مبارکه اصفهانورق سرد لوازم خانگی

296,1031,480,516,850302,5695,000268,6938,5005,000فوالد مبارکه اصفهانورق رنگی
249,687274,655,700249,6874,000249,6871,1001,100فوالد تاراز چهارمحالورق گالوانیزه لوازم خانگی
249,687162,296,550249,687650249,687650650فوالد تاراز چهارمحالورق گالوانیزه لوازم خانگی

188,995122,846,750188,9951,000188,995850650صنایع هفت الماسBورق سرد 
188,99566,148,250188,995350188,995350350صنایع هفت الماسBورق سرد 

535,32364,238,760535,323120535,323120120(ایرالکو)آلومینیوم ایران1000p-99.8شمش 
531,02326,551,150531,02350531,0235050آلومینای ایران1000p-99.75شمش 
529,32326,466,150529,32350529,3235050آلومینیوم المهدی1000P-99.7شمش 

172,50017,250,000172,5003,500172,500100100مجتمع فوالد گیالنBورق گرم 
620,27912,405,580620,27940620,2792020(ایرالکو)آلومینیوم ایرانLM2شمش آلیاژ 

572,15311,443,060572,15320572,1532020(ایرالکو)آلومینیوم ایران7-6063بیلت 
531,62310,632,460531,62320531,6232020مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب1000p-99.85شمش 

1400/01/23آمارمعامالتگروهصنعتيدربورسكااليايراندرتاريخ
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ارزشخريدوفروشمعامالتحقيقيوحقوقيدربازارسرمايه
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ارزشمعامالتخريدحقوقي ارزشمعامالتفروشحقوقي ارزشمعامالتخريدحقيقي ارزشمعامالتفروشحقيقي
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هز
ارزش کل معامالت حقیقی و حقوقی

درصدخريدهايحقوقيها

37%

درصدخريدحقيقيها

63%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتخريد
درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

درصدفروشحقوقيها

29%

درصدفروشحقيقيها

71%

سهمبخشحقيقيوحقوقيازكلمعامالتفروش
درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها
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 50 هزارميلياردريال-پولحقيقي(خروج)خالصورود
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 مروری بر بازار سرمایه  

 وریکه. بطکردواحد را تجربه  1،226،032عدد  منفیدرصد 39/0 و با کاهش واحد 4،844ار با شاخص کل بورس اوراق بهاد 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 31،086میلیون سهم به ارزش کل  3،165

 در این بازار نیز به کرد. بطوریکهواحد را تجر 17،796عدد  ثبتمدرصد  14/0با و  فزایشاواحد  24 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 405،997میلیون سهم به ارزش کل  982

 

 

 روزاخبار 

 هش تجارت در کارخانه ها و کا یمال یسوم کسب و کارها، ورشکستگ یک یلیاعالم کرد کرونا باعث تعط یدر گزارش یبانک جهان

 شده است. یاجنوب آس

 باشند  داشته ینت ودر تعامال یمنف یرتوانند تاث یرا که م یدادهاییتمام رو وزارت امور خارجه آلمان: یبورگر، سخنگو یستوفرکر

 یگزینجا یچه .یمکن یل متواند خرابکارانه باشد به دقت دنبا یاقدام در نطنز م ینکهبر ا یرا مبن یرانا یدگاهد .یمدان ینقادانه م

 وجود ندارد. یرانا یدر حل موضوع هسته ا یپلماتیکد یراه ها یبرا یقابل قبول

 به یهر سرمافعال در بازا یگذار یهسرما یها و شرکت ها ینگلدعامل ه یرانسازمان بورس و اوراق بهادار با مد ییسجلسه ر 

شود. از  یهار سرماتومان به منظور انتشار اوراق وارد باز یلیاردهزار م 24 یندهساعت آ 48 یبرگزار و مقرر شد ط ینصورت آنال

 .بود یمآنها خواه یسهام در بازار از سو یدها و خر دینگرو شاهد ورود هوشمندانه هل ینهم

 ماه  یانتا پا 98سود سهام عدالت سال  یز: مرحله دوم واریمرکز یو پرداخت شرکت سپرده گذار یهتسو هاییستمس یرمد

 .شودیم یزرمضان وار

 ر تهران خبر دتومان  یلیونم 300به  یاسازندگان حرفه یبافت فرسوده برا یوام نوساز یشبانک مسکن از افزا یرهمد یئتضو هع

درصد  9ود تومان وام بافت فرسوده با س یلیونم 40شهرها  یرو در سا یلیونم 50بانک مسکن در تهران و کالنشهرها  داد.

 .شودیپرداخت م یانمتقاض درصد به 18بافت فرسوده با سود  یبرا یازموردن یالتتسه یمابق. کندیپرداخت م

 یادتصاق یژهدر منطقه و ینیومصنعت آلوم یفیو ک یکم یگفت: توسعه سالکو و ارتقا یرغد گذارییهشرکت سرما یرعاملمد 

 یروگاهخت ن( سای)ال س یاعتبار اسناد یفتکل یینراستا با تع یناست و در هم یاقتصاد یهتوج یو دارا یمنطق یالمرد، امر

 .شودیم یاتیماه عمل یبهشتارد یانالمرد تا پا یرغد

 همچنان  انیرا یآهن در بورس کاالگفت: نرخ معامالت سنگ یرانا یاتاق بازرگان یمعدن یعمعادن و صنا یسیونکم ییسر یبنا

 دارد. یبا نرخ جهان یادیز یارفاصله بس

 شد.  نیازیخاص ب یهاکشور از واردات ورق ین،فوالد اکس یبا توانمند :نیفوالد اکسپیشین  یرعاملمد یمی،ابراه ینمهندس ام

 یهاورق یدتول ییناشرکت، توا 10ا تنه یااست و در دن یقاو شمال آفر یانهدر خاورم یضعر یهاورق کنندهیدتنها تول ینفوالد اکس

 یهاا در پروژهشرکت، نقش خود ر ینو ا داده یممتاز یگاهجا ین،امر به فوالد اکس ینرا دارند. اx 80 یدتا گر یفوالد یضعر

 کرده است. یفاا یجاسک به درست-خط لوله گوره یبزرگ مل
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 23/01/4001 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 23،064 22،933 نرخ دالر نیما

 

 28،280 27،720 نرخ سنا

 

000،593،3 ربع سکه  

 24،301 23،819 نرخ دالر سنا

     

000،082،6 نیم سکه  

 25،303 24،303 نرخ بازار آزاد

 

1.1904 EUR/USD:  

 

000،501،10 تمام امامی  

 24،301 23،819 صرافی ملی

     

900،792،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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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 

23/01/1400 
 دالر  1741

23/01/1400 
دالر .9563  

SMA(14): 0166.  
 300.%  
 

23/01/1400 
000،997،102  

SMA 800،666،510  

31.0%  
 

23/01/1400 
 یالر253،030

WMA(15): 9271  
(.670%)  
 
 

SMA(37): 949،125  
(24.0%)  




