
شاخص کل هم وزنفرابورسبورس 
1,594,26320,675493,161مقدار شاخص

7,018142,067-5,8621,156ارزش بازار (همت)

$m-60,89863216,442مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

494000=$-3.973.153.45درصد تغییر نسبت به روز گذشته

236-8228ارزش معامالت (همت)

مجموع ارزش بازار   
بورس و فرابورس

ارزش دالري
مجموع ارزش بازار

خالصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در 1401/12/01

)میلیارد تومان(بیشترین ارزش معامالت 

فوالد فملی فارس وغدیر شپنا پاکشو ولصنم سدشت سپ داسوه

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

آریا بپاس کگهر زاگرس فجهان آ س پ ثپردیس غدانه ثالوند حگهر

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در  فرابورس

1400شاخص کل بورس از ابتداي سال 

روند شاخص کل در روز جاري

)سهامی عام(شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات 

f
h
q

1401/11/01
1401/11/02
1401/11/03
1401/11/04
1401/11/05
1401/11/08
1401/11/09
1401/11/10
1401/11/11
1401/11/12
1401/11/16
1401/11/17
1401/11/18
1401/11/23
1401/11/24
1401/11/25
1401/11/26
1401/11/30
1401/12/01

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

مجموع ارزش بازار   
بورس و فرابورس

ارزش دالري
مجموع ارزش بازار



پ1400نوسان روزانهقیمت پایانیارزش حجم نام شرکتگروه هفته جاريماه جاريسال جاري1401
(درصد)(درصد)(درصد)(ریال)(ریال)(درصد)(ریال)(میلیون ریال)(تعداد سهم)(میلیون دالر)(میلیارد ریال)

6.87.1(3.1)963,2951,95042,726,017213,8865,0066.87175307.29.4توسعه معادن وفلزات 
4.54.9(11.0)-16.7-85,12617222,459,10130,8381,3734.531تجلی توسعه معادن و فلزات

0.80.8(2.7)1,222,9152,4765,612,08971,21412,6100.81,3711,8596.96.8گروه مدیریت سرمایه گذاري امید
11,47023828,67824,38729,4503.0464,08625.47.2246.53.05.6گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
4.44.4(49.2)1,381,8002,79712,424,113122,7939,8704.429465233.515.1هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
0.00.0(16.1)108,88022013,6100.02,5023,3920.04.0م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

0.00.0(29.0)1,664,0003,3688,3200.01,3995000.016.6معدنی و صنعتی گل گهر
0.00.0(21.9)1,343,5102,72011,2900.02,2651,5790.07.2معدنی وصنعتی چادرملو
1,125,0002,2771,594,60273,09945,0002.74,3155,1478.18.73.82.73.0سنگ آهن گهرزمین

0.00.0(16.3)205,86941716,1200.02,1968360.019.3توسعه معدنی و صنعتی صبانور
3,635,8007,360365,385,4762,505,5686,8606.91,5851,2415.55.532.56.99.4فوالد مبارکه اصفهان

645,8101,307294,401,2241,000,7713,3997.066043411.07.84.87.011.7فوالد  خوزستان
358,5007261,588,37123,69814,3400.93,2092,0547.47.012.80.93.1فوالد هرمزگان جنوب

227,6404613,680,58670,59418,9703.81,6792,9077.46.560.83.87.7شرکت آهن و فوالد ارفع
249,0905042,938,96632,79610,8301.41,4131,70010.06.44.41.41.3فوالد خراسان

47,5139616,358,217316,16919,3306.93,3371,88614.110.29.46.910.1فوالد امیرکبیرکاشان
288,0005839,563,50587,1249,0003.78251,1048.88.257.43.77.9فوالد کاوه جنوب کیش

41.926.75.09.9-6.7-75-222,51845072,847,105229,0313,1445.0328سهامی ذوب آهن  اصفهان
6.67.4(1.6)220,22044625,976,37788,0253,3886.622923817.214.2جهان فوالد سیرجان

3,368,0006,818121,989,4361,026,8578,4207.01,2521,0327.88.225.77.08.8ملی  صنایع  مس  ایران مس
22,6004620,918,59047,0952,2516.140310.072.642.96.14.7کارخانجات تولیدي شهید قنديکابل هاي مخابراتی

متوقف. مجمع افزایش سرمایه

متوقف. افشاي اطالعات

وضعیت معامالت سهام شرکت هاي معدنی و فلزي

EPSP/Eوضعیت معامالت 

TTMForward

بازدهی

سرمایه گذاري 

سنگ آهنی

فوالدي

ارزش بازار

تعلیق به تشخیص فرابورس
متوقف. مجمع افزایش سرمایه



نماد
سرمایه

(میلیون ریال)
درصد 
مالکیت

بهاي تمام شده 
(میلیون ریال)

ارزش بازار
(میلیون ریال)

بهاي تمام شده هر 
سهم (ریال)

ارزش هر سهم 
(ریال)

محاسبات  NAVافزایش (کاهش)
ارزش روز جاري
(میلیون ریال)

ارزش روز گذشته (میلیون 
ریال)

1,224,548,5231,201,791,443ارزش افزوده روز پرتفوي بورسی200,000,00022.636,018,061375,346,4277988,320339,328,366کگل
00ارزش افزوده پرتفوي غیر بورسی119,000,00017.514,535,952234,512,66270011,290219,976,710کچاد
00ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري ها25,000,00018.95,590,560212,991,4091,18145,000207,400,849کگهر
12,187,89012,187,890ارزش افزوده امالك12,771,02283.312,035,879171,530,1841,13116,120159,494,305کنور
332,792,735332,792,735حقوق صاحبان سهام400,000,0005.014,110,988167,344,3987108,420153,233,410فملی
1,569,529,1481,546,772,069خالص ارزش روز دارایی ها 23,000,00017.15,046,28142,492,1471,28610,83037,445,866فخاس
192,428,000192,428,000آخرین سرمایه23,000,00015.91,047,24435,975,7412869,83034,928,497فخاسح
هر سهم(ریال)62,000,00055.235,839,16747,022,5591,0461,37311,183,392تجلی NAV8,1568,038
ریال)12,000,00020.33,577,56246,218,9001,46818,97042,641,338ارفع 5,0064,688قیمت روز سهم(
10,040,10374.94,056,53316,920,5655402,25112,864,032P/NAV61.4%58.3%بکام

1,800,0002.5145,5471,512,4503,23433,6101,366,903انرژي1
8,300,0000.88261,199,0861217,4901,198,260کاال

18,200,0001.01,5001,021,02085,6101,019,520بورس
2,458,0003.629,2041,684,76033519,3301,655,556فجر
389,4656.754,524767,9472,09129,450713,423فالت
190,000,0000.1418,071542,3202,6203,399124,249فخوز

(334,271)8,400,0000.3587,363253,09221,2819,170فرابورس
(47,569)4,030,0001.0404,200356,63110,2349,030وتوکا
530,000,0000.057,96166,5745,9726,8608,613فوالد
24,000,0000.01812489,05012,40067فوالژ
12,264,89812,611,904347,006اوراق
0-02,0003,2210سایر
145,824,5021,370,374,2471,224,548,523جمع

ارزش روز خالص دارایی هاي بورسی شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

* ارزش افزوده پرتفوي غیر بورسی در محاسبات لحاظ نگردیده است. بدیهی است در صورت
تغییر می کند NAV ،محاسبه آن

می باشد. ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1401/09/30 *حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت هاي مالی 9

NAV  محاسبات
ارزش روز جاري

(میلیون ریال)
ارزش روز گذشته 

(میلیون ریال)
نماد

سرمایه
ـال) ( میلیون رـی

درصد 
مالکیت

ــده  بهاي تمام ش
ـال) ( میلیون رـی

ـازار ارزش ب
ـال) ( میلیون رـی

ــده  بهاي تمام ش
هر سهم ( ریال)

ارزش هر ســهم 
( ریال)

افزایش ( کاهش)

جمع



(0.11%) 1.941,844(1.9%) 9200494,000

304,167دالر سنا (اسکناس)
282,435دالر نیما  (حواله)

(2.96%) 7930000275,960,000
EUR USD/1.0688

(0.38%) 34.839,153.6(0.86%) 0.71283.7

(3.23%) 1285373,848,920
1401/11/24تاریخ آخرین معامله

(1.51%) 362,424(-0.88%) -0.022.25

(3.32%) 386301,125,657
1401/11/24تاریخ آخرین معامله

(0.72%) 223,080.0

(10.23%) 1377831,209,111(1.2%) 30024,895
1401/11/24تاریخ آخرین معامله

انس جهانی طال-دالر

نرخ کاتد مس جهانی- دالر

آخرین نرخ کامودیتی ها

آلومینیوم جهانی-دالر/تن

شمش آلومینیوم ایرالکو-ریال/کیلو

کاتد مس فملی-ریال/کیلو

تسعیر دالر در بازار آزاد

نفت برنت- دالر/بشکه

بیت کوین-دالر

سکه بهار آزادي-ریال

روي جهانی- دالر/تن

شمش روي کالسیمین-ریال/کیلو

MmBTU/گاز طبیعی امریکا-دالر

 1,500

 1,600

 1,700

 1,800

 1,900

 2,000

 2,100
دالر-انس طال

 60,000,000

 110,000,000

 160,000,000

 210,000,000

 260,000,000

 310,000,000
ریال -سکه بهار آزادي

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

دالر -مس جهانی

 500,000

 1,500,000

 2,500,000

 3,500,000

 4,500,000

کیلو/ریال-کاتد فملی 

 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500
 4,000

دالر -آلومینیوم جهانی 

100000
300000
500000
700000
900000

1100000
1300000

کیلو/ریال-آلومینیوم ایرالکو
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 550,000
ریال -نرخ تسعیر دالر بازار آزاد
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دالر -هر بشکه نفت برنت
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 70,000
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دالر -بیت کوین
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4,500
5,000

دالر -روي جهانی

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

)کیلو/ریال(شمش روي کالسیمین 

 -
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 8
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MmBTU/ دالر-نرخ  گاز طبیعی امریکا



YoYماهانههفتگیروزانه

( %13,6) ( %0,4) %3,8%0,2دالر/تن606.57فوالد

( %11,5) %3,1( %0,2) %0,2دالر/تن124.94سنگ آهن %62

( %7,3) ( %2,4) %1,8%0,4دالر/تن9,154مس

( %3,2) ( %4,5) ( %0,5) %0,2دالر/انس1,844.33طال

%8,1%1,8%0,5( %0,0) واحد103.85شاخص دالر

%1,9%0,5%0,1%1,5درصد0.02اوراق قرضه امریکا

( %32,8) %7,3%15,1%1,4دالر24,895بیت کوین

( %8,2) ( %5,1) ( %3,4) %0,8دالر/بشکه83.69نفت برنت

( %49,3) ( %30,2) ( %6,5) ( %1,2) دالر/مترمکعب2.25گاز طبیعی

تغییرات دوره اي شاخص هاي مهم بازارهاي جهانی

تغییرات
قیمت روز واحدکاال

YoYماهانههفتگیروزانه

تغییرات
قیمت روز واحدکاال



تغییر نسبت به نرخنرخ تاریخ معاملهتولید کنندهنوع کاال
هفتگیشمش فخوز (کیلو/ریال) HR 0.0%1401/11/10269,152143.6فوالد مبارکهورق گرم% A3-200.0%1401/11/26198,137105.7صنایع نورد فوالد گلستانمیلگرد 14تا%

%2.7-%1401/12/01173,60892.6کاوه جنوببیلت
%0.1%1401/11/30133,63471.3آهن و فوالد غدیر ایرانیانآهن اسفنجی

%0.0%1401/11/3038,89020.7صبانورگندله

%0.0%1401/11/1629,77015.9چادرملو. گهرزمین. گل گهرکنسانتره

%0.0%1401/11/3011,4206.1ایمیدروسنگ آهن دانه بندي

%0.0-1401/11/23187,427فوالد خوزستان.RSTبیلت

تغییر
هفتگی

657.60.0%
5440.0%

560.41.0%

21%0.0%

-3%-1.0%

2.0$120.0Australia 61.5%

2.0$116.5Brazil 62.5%

1.5$97.5India 62%

1.5$90.0Iran 62%

( دالر/تن)  بیلت چین- تانگشان ( فوب) 

تفاوت بیلت بورس کاال با فوب بندرعباس

تفاوت بیلت فوب بندرعباس با فوب چین

بیلت بورس کاالي فخوز ( دالر/تن) 
( دالر/تن)  بیلت ایران ( فوب بندرعباس) 

(FOB) قیمت سنگ آهن وارداتی به چین به تفکیک منطقه

تفاوت نرخ هاي بورس کاال با نرخ هاي جهانی

آخرین قیمت زنجیره فوالد در بورس کاالي ایران

70

90

110

130

150

170

 110,000
 120,000
 130,000
 140,000
 150,000
 160,000
 170,000

%62و شاخص قیمت سنگ آهن ) هزار تن(روند هفتگی موجودي سنگ آهن بنادر چین

موجودي انبار %62شاخص سنگ آهن 

11،420, سنگ آهن
29،770, کنسانتره 
38،890, گندله 

133،444, آهن اسفنجی 

168،079, بیلت فخوز 

269،152, ورق گرم 

198،137, میلگرد 

)کیلوگرم/ریال(روند هفتگی میانگین نرخ زنجیره فوالد در بورس کاالي ایران 

تغییر
هفتگی


