
فرابورسبورس 

1,647,31520,417مقدار شاخص

همت  1110.7همت  6069.2ارزش بازار

70,917588مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

4.502.97درصد تغییر نسبت به روز گذشته

همت  9.05همت  11.8ارزش معامالت

1401/10/07خالصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در 

گزارش فعالیت ماهانه:- آگهی های کدال
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(میلیارد تومان)بیشترین ارزش معامالت 

31.37 68.63 

سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معامالت فروش

درصد فروش حقوقی ها درصد فروش حقیقی ها

29.61 70.39 

سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معامالت خرید

درصد خرید های حقوقی ها درصد خرید حقیقی  ها

5,729 5,555 5,080 

2,413 2,287 

(13) (22) (26) (28) (49)

فوالد فارس فملی شپنا شبندر سشمال خفنر وآذر قهكمت دسبحا

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس
74 71 

58 

24 23 

(-1) (-1) (-1) (-2) (-3)

کگهر آریا بپاس صبا شگویا دبالك کاسپین سغدیر غصینو گدنا

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در  فرابورس

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

1400شاخص کل بورس از ابتدای سال 

1,550,000

1,560,000

1,570,000

1,580,000

1,590,000

1,600,000

1,610,000

1,620,000

1,630,000

1,640,000

1,650,000

1,660,000
روند شاخص کل در روز جاری

(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

f

h

q

(132)

256 

(722)

(205) (304) (318)

92 

(932)

(159) (117)
(240)

(94)
(383)

(175)

(520)
(259)

335 

(473)

(14)

166 91 

(میلیارد تومان)پول حقیقی در یك ماه اخیر ( خروج)خالص ورود 



هفته جاریماه جاری سال جاری پ14001401نوسان روزانهقیمت پایانیارزش حجم ارزش بازارنام شرکتگروه

(درصد)(درصد)(درصد)(ریال)(ریال)(درصد)(ریال)(میلیون ریال)(تعداد سهم)(میلیارد ریال)

1,026,60362,300,837332,3755,3356.27175307.5110.13.318.618.6توسعه معادن وفلزات 

7.48.38.3-31.85-102,67278,387,579129,8151,6564.431تجلی توسعه معادن و فلزات

1,274,31412,234,831160,78213,1401.01,3717917.1616.61.41.01.0گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

7,123604,10011,04918,2903.0464,08615.054.5115.29.69.6گروه صنایع معادن فالت ایرانیان

10.510.5(37.0)1,712,20045,374,581554,78512,2305.029455341.7422.1هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه

10.710.7(2.9)126,0003,827,83960,29215,7502.92,5021,4446.310.9صنایع و معادن احیاء سپاهان.م 

19.419.4(24.0)1,782,00090,494,488806,0648,9104.81,39950012.7817.8معدنی و صنعتی گل گهر

13.113.1(12.0)1,513,68016,777,613213,40012,7205.92,2651,6436.47.7معدنی وصنعتی چادرملو

1,096,2502,272,993100,80643,8503.84,3155,1477.878.51.29.99.9سنگ آهن گهرزمین

14.714.7(12.7)214,5537,715,918129,62716,8005.02,19683611.3420.1توسعه معدنی و صنعتی صبانور

3,328,400411,315,1212,584,2126,2806.81,5851,4624.064.321.313.613.6فوالد مبارکه اصفهان

16.016.0(9.3)558,60056,873,168167,2132,9406.86604295.796.8فوالد  خوزستان

329,0005,838,22278,33813,1602.93,2092,2005.166.03.58.48.4فوالد هرمزگان جنوب

216,7209,225,761166,63118,0604.91,6792,9078.616.253.115.315.3شرکت آهن و فوالد ارفع

240,8104,601,91449,35210,4702.51,4131,7009.696.21.05.55.5فوالد خراسان

12.512.5(21.6)34,0685,401,77774,89413,8604.13,3374,0857.323.4فوالد امیرکبیرکاشان

252,16022,238,640175,3437,8804.88257507.510.537.812.112.1فوالد کاوه جنوب کیش

19.1425.018.016.916.9-180,082201,016,159588,4872,9285.0328117سهامی ذوب آهن  اصفهان

12.712.7(11.2)198,70548,775,216149,0823,0575.522925018.3112.2جهان فوالد سیرجان

3,064,000266,210,9382,039,8167,6606.51,2529006.388.514.310.210.2ملی  صنایع  مس  ایران مس

50.5457.112.36.26.2-17,76123,459,11541,4911,7692.04031کارخانجات تولیدی شهید قندیکابل های مخابراتی

عملکرد معامالت سهام شرکت های معدنی و فلزی

EPS P/Eوضعیت معامالت 

TTMForward

بازدهی

سرمایه گذاری 

سنگ آهنی

فوالدی



نماد
سرمایه 

(میلیون ریال)

درصد 

مالكیت

بهای تمام شده 

(میلیون ریال)

ارزش بازار

(میلیون ریال) 

بهای تمام شده هر 

(ریال)سهم 

ارزش هر سهم 

(ریال)
NAVمحاسبات  (کاهش)افزایش 

ارزش روز جاری

(میلیون ریال) 

ارزش روز گذشته 

(میلیون ریال)

1,181,082,9001,120,000,961ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی200,000,00022.535,485,575401,333,4267358,910365,847,851کگل

00ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی119,000,00017.514,535,952264,216,21470012,720249,680,262کچاد

00ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها25,000,00018.95,590,560207,548,2961,18143,850201,957,736کگهر

11,748,37611,748,376ارزش افزوده امالک12,771,02283.312,035,879178,765,9491,13116,800166,730,070کنور

331,461,974331,461,974حقوق صاحبان سهام11,900,00033.06,093,52541,079,6661,55310,47034,986,141فخاس

1,524,293,2501,463,211,311خالص ارزش روز دارایی ها 400,000,0003.18,737,45794,323,1897107,66085,585,732فملی

192,428,000192,428,000آخرین سرمایه62,000,00056.236,827,17058,292,8681,0461,65621,465,698تجلی

7,9217,604(ریال) هر سهم12,000,00020.33,577,56244,001,7571,46818,06040,424,195NAVارفع

5,3355,022(ریال )قیمت روز سهم10,040,10375.14,065,58713,328,5485401,7699,262,961بكام

11,800,0002.5145,5471,700,1003,23437,7801,554,553P/NAV 67.3%66.0%انرژی

18,200,0001.01,5001,190,28086,5401,188,780بورس

2,458,0003.529,1791,201,20033713,8601,172,021فجر

5,000,0000.8826787,5952019,070786,769کاال

2,625,0000.9550,638815,48322,27632,990264,845فباهنر

389,4656.754,524476,9362,09118,290422,412فالت

190,000,0000.1418,071469,0852,6202,94051,014فخوز

(40,065)4,030,0001.0404,200364,13510,2349,220وتوکا

(407)100,000,0000.3257,636257,22910,06410,048همای

(255,059)8,400,0000.3587,363332,30421,28112,040فرابورس

530,000,0000.057,96160,9455,9726,2802,984فوالد

24,000,0000.01812089,05010,41027فوالژ

(5,620)100,000,0000.5504,970499,35010,0999,987امین یكم

129,961,8631,311,044,7631,181,082,900جمع

ارزش روز خالص دارایی های بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

بدیهی است در صورت. ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی در محاسبات لحاظ نگردیده است* 

 تغییر می کندNAV محاسبه آن، 

 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 6حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت های مالی *

. می باشد1401/06/31

NAV  محاسبات
ارزش روز جاری

 )میلیون ریال(

ارزش روز گذشته 

)میلیون ریال(

جمع

نماد
سرمایه 

)میلیون ریال(

درصد 

مالكیت

بهای تمام شده 

)میلیون ریال(

ارزش بازار

 )میلیون ریال(

بهای تمام شده 

هر سهم )ریال(

ارزش هر سهم 

)ریال(
افزایش )کاهش(



(0.31%) 5.651,803                 (3.75%) 15600431,700         

             303,766(اسكناس)دالر سنا 

             290,855(حواله)دالر نیما  

(-0.18%) -360000198,100,000     

EUR/USD1.0550             

(1.16%) 978,481.2            (0.09%) 0.07484.0                 

(0.15%) 40002,630,000        

1401/10/04تاریخ آخرین معامله

(-0.4%) -9.52,385               (-4.33%) -0.224.86                

(-4.04%) -36343935,812           

1401/10/04تاریخ آخرین معامله

(2.24%) 673,053.0            

(2.41%) 256111,039,207        (-1.1%) -17916,666           

1401/10/04تاریخ آخرین معامله

دالر-انس جهانی طال

دالر- نرخ کاتد مس جهانی

آخرین نرخ کامودیتی ها

تن/دالر-آلومینیوم جهانی

کیلو/ریال- شمش آلومینیوم ایرالكو

کیلو/ریال- کاتد مس فملی

 تسعیر دالر در بازار آزاد

بشكه/دالر- نفت برنت

دالر-بیت کوین

ریال-سكه بهار آزادی

تن/دالر- روی جهانی

کیلو/ریال- شمش روی کالسیمین

MmBTU/دالر- گاز طبیعی امریكا
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YoYماهانههفتگیروزانه

%12.2-%6.0%2.1%0.9تن/دالر            573.25فوالد

%1.5-%18.9%0.7%0.1تن/دالر            110.64%62سنگ آهن 

%12.8-%5.7%1.0%0.3تن/دالر              8,481مس

%0.0%3.1%0.6-%0.6-انس/دالر         1,803.26طال

%8.6%2.5-%0.0%0.1-واحد            104.13شاخص دالر

%2.3%0.1%0.1%3.0درصد                3.83اوراق قرضه امریكا

%64.1-%1.3%0.8-%0.1-دالر            16,666بیت کوین

%6.6%0.3-%2.2%0.4-بشكه/دالر              83.99نفت برنت

%26.3%31.4-%7.2-%5.0-مترمكعب/دالر                4.86گاز طبیعی

تغییرات
قیمت روز واحدکاال

تغییرات دوره ای کامودیتی ها در بازارهای جهانی

YoYماهانههفتگیروزانه

تغییرات
قیمت روز واحدکاال



نسبت به نرخنرخ تاریخ معاملهتولید کنندهنوع کاال

( ریال/کیلو  شمش فخوز (

%105.7 1401/09/15175,201فوالد مبارکهHRورق گرم 

%109.0 1401/10/07180,679زرندیه. ظفر بناب. صنعت بنابA3-20تا14میلگرد 

%95.7 1401/10/05158,666فوالد زرند ایرانیانبیلت

%65.3 1401/09/26108,273ایمیدروآهن اسفنجی

%20.0   1401/10/0333,244گهر زمین. صبانورگندله

%15.7   1401/10/0326,090 چادرملوکنسانتره

%8.3   1401/10/0313,780ایمیدروسنگ آهن دانه بندی

- 1401/10/05165,814فوالد خوزستان بیلت

 هفته قبل

570.9               549.0     

470.0               470.0     

538.7               532.1     

21%17%

-13%-12%

$3.0$105.0Australia 61.5%

$3.0$96.0Brazil 62.5%

$2.0$84.5India 62%

$2.0$81.0Iran 62%

آخرین قیمت زنجیره فوالد در بورس کاالی ایران

 تفاوت نرخ های بورس کاال با نرخ های جهانی

(تن/دالر) (فوب)تانگشان - بیلت چین

تفاوت بیلت بورس کاال با فوب بندرعباس

تفاوت بیلت فوب بندرعباس با فوب چین

(تن/دالر)بیلت بورس کاالی فخوز 

(تن/دالر) (فوب بندرعباس)بیلت ایران 

(FOB)قیمت سنگ آهن وارداتی به چین به تفكیك منطقه 
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%62و شاخص قیمت سنگ آهن ( هزار تن)روند هفتگی موجودی سنگ آهن بنادر چین

موجودی انبار %62شاخص سنگ آهن 

13،780, سنگ آهن
26،090, کنسانتره 
33،244, گندله 

108،273, آهن اسفنجی 

165،814, بیلت فخوز 

175،201, ورق گرم 

179،287, میلگرد 
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(کیلوگرم/ریال)روند هفتگی میانگین نرخ زنجیره فوالد در بورس کاالی ایران 

 هفته قبل


