
ارزش دالريمجموع ارزش بازار   شاخص کل هم وزنفرابورسبورس 

1,738,78222,208.3525,663مقدار شاخص

7,634136,207-6,3941,241ارزش بازار (همت)

$m-82,18986222,461مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

560500=$-4.964.044.46درصد تغییر نسبت به روز گذشته

24-1113ارزش معامالت (همت)

بیشترینکمترین

3,10853,0323,108

خالصه وقایع بورس و اوراق بهادار تهران در 1401/12/06

آخرین معامله

)میلیارد تومان(بیشترین ارزش معامالت 

فوالد فملی فارس وغدیر شپنا سبجنو غاذر چکارن حفارس کساپا

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

آریا بپاس کگهر هرمز زاگرس وگستر اعتال باالس کایزد کتوکا

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

1401/11/08
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
1401/12/02
1401/12/03
1401/12/06

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)

1,096,8401,95777,552,493442,0455,7006.87175308.2310.810.421.66.8توسعه معادن وفلزات 
13.34.9(3.4)-18.16-92,31816539,930,89659,4471,4894.931تجلی توسعه معادن و فلزات

1,344,1392,39858,578,285811,62113,8606.91,3711,8597.557.56.910.86.9گروه مدیریت سرمایه گذاري امید
(2.1)464,08626.217.4257.16.1(2.1)11,82021456,06513,72830,350گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
11.34.2(45.8)1,472,8002,62810,280,956108,82510,5204.229465235.6616.1هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
0.00.0(16.1)108,88019413,6100.02,5023,3920.04.0م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

0.00.0(29.0)1,664,0002,9698,3200.01,3995000.016.6معدنی و صنعتی گل گهر
0.00.0(21.9)1,343,5102,39711,2900.02,2651,5790.07.2معدنی وصنعتی چادرملو
1,211,2502,1611,441,88971,35648,4502.84,3155,1478.79.411.810.62.8سنگ آهن گهرزمین

5.20.0(11.9)216,59738616,9600.02,1968360.020.3توسعه معدنی و صنعتی صبانور
4,218,8007,527272,329,3422,167,7427,9607.01,5851,2416.366.453.724.07.0فوالد مبارکه اصفهان

741,0001,322236,569,454922,5233,9007.066043412.629.020.322.77.0فوالد  خوزستان
414,75074012,734,138211,25916,5905.03,2092,0548.538.130.516.75.0فوالد هرمزگان جنوب

253,8004537,168,784151,62021,1505.01,6792,9078.237.379.215.85.0شرکت آهن و فوالد ارفع
256,9104582,088,57124,22711,1701.11,4131,70010.316.67.74.61.1فوالد خراسان

51,6679212,434,567261,39021,0206.93,3371,88615.3111.119.016.36.9فوالد امیرکبیرکاشان
317,4405666,532,60366,3069,9202.68251,1049.659.073.514.32.6فوالد کاوه جنوب کیش

48.346.121.15.0-7.75-75-256,632458112,003,253406,1243,6265.0328سهامی ذوب آهن  اصفهان
245,31043840,411,428152,4933,7746.922923819.1615.99.618.86.9جهان فوالد سیرجان

3,864,0006,894127,509,6881,231,2629,6607.01,2521,0328.949.444.222.77.0ملی  صنایع  مس  ایران مس
23,7954224,143,24057,2082,3706.840310.076.550.511.76.8کارخانجات تولیدي شهید قنديکابل هاي مخابراتی

متوقف. افشاي اطالعات

متوقف. مجمع افزایش سرمایه
متوقف. مجمع افزایش سرمایه

وضعیت معامالت سهام شرکت هاي معدنی و فلزي

EPSP/Eوضعیت معامالت 

TTMForward

بازدهی

سرمایه گذاري 

سنگ آهنی

فوالدي

ارزش بازار

تعلیق به تشخیص فرابورس



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)

1,287,819,5901,257,782,915ارزش 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 ها25,000,00018.95,590,560229,320,7511,18148,450223,730,191کگهر
12,187,89012,187,890ارزش افزوده امالك12,771,02283.312,035,879180,468,4821,13116,960168,432,603کنور
332,792,735332,792,735حقوق صاحبان سهام400,000,0005.014,110,988191,988,9417109,660177,877,953فملی
1,632,800,2151,602,763,540خالص ارزش روز دارایی ها 23,000,00017.15,046,28143,826,1571,28611,17038,779,876فخاس
192,428,000192,428,000آخرین سرمایه23,000,00015.91,047,24437,220,07028610,17036,172,826فخاسح
هر سهم(ریال)62,000,00055.235,839,16750,995,3321,0461,48915,156,165تجلی NAV8,4858,329
ریال)12,000,00020.33,577,56251,530,2971,46821,15047,952,735ارفع 5,7005,341قیمت روز سهم(
10,040,10374.94,056,53317,815,0775402,37013,758,544P/NAV67.2%64.1%بکام

1,800,0002.5145,5471,516,5003,23433,7001,370,953انرژي1
8,300,0000.88261,291,6401218,8401,290,814کاال

18,200,0001.01,5001,148,42086,3101,146,920بورس
2,458,0003.629,2041,832,05733521,0201,802,853فجر
389,4656.754,524791,4162,09130,350736,892فالت
190,000,0000.1418,071622,2562,6203,900204,185فخوز

(310,259)8,400,0000.3587,363277,10421,28110,040فرابورس
4,030,0001.0404,200412,31710,23410,4408,117وتوکا
530,000,0000.057,96177,2495,9727,96019,288فوالد
24,000,0000.01812829,05014,100101فوالژ
12,264,89812,648,655383,757اوراق
0-02,0003,2210سایر
145,824,5021,433,645,3131,287,819,590جمع

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



(-1.28%) -23.491,811(12.21%) 61000560,500

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

(4.75%) 13020000287,030,000
EUR USD/1.0546

(-5.66%) -523.168,712.7(-0.41%) -0.34483.3

(9.35%) 4276284,148,011
1401/12/01تاریخ آخرین معامله

(-5.98%) -148.52,336(16.78%) 0.372.58

(9.48%) 1270961,214,123
1401/12/01تاریخ آخرین معامله

(-5.74%) -180.52,964.0

(10.23%) 1377831,209,111(-6.5%) -160923,006
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
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MmBTU/ دالر-نرخ  گاز طبیعی امریکا



YoYماهانههفتگیروزانه

( %9,6) %0,7%1,3( %1,0) دالر/تن603.14فوالد

( %11,2) %3,2%0,7( %0,1) دالر/تن125.85سنگ آهن %62

( %11,6) ( %6,9) ( %3,8) ( %2,6) دالر/تن8,713مس

( %4,1) ( %6,9) ( %1,7) ( %0,6) دالر/انس1,810.90طال

%8,9%3,5%1,3%0,6واحد105.21شاخص دالر

%2,0%0,5%0,1%6,6درصد0.07اوراق قرضه امریکا

( %41,2) ( %0,3) ( %6,6) ( %0,5) دالر23,006بیت کوین

( %9,2) ( %3,3) %0,4%1,4دالر/بشکه83.34نفت برنت

( %42,4) ( %12,0) %9,5%5,9دالر/مترمکعب2.58گاز 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)

%14.6%1401/12/03308,392138.7اکسین خوزستانورق گرم  A3-2024.6%1401/12/03246,865111.1سرمد ابرکوهمیلگرد 14تا%
%0.0%1401/12/01217,33797.8چادرملوبیلت

%0.0%1401/11/30133,63460.1آهن و فوالد غدیر ایرانیانآهن اسفنجی

%4.0%1401/12/0640,44618.2گل گهر. چادرملو. صبانور. گهرزمینگندله

%5.6%1401/12/0631,42714.1چادرملو. گهرزمین. گل گهرکنسانتره

%0.0%1401/11/3011,4205.1ایمیدروسنگ آهن دانه بندي

%0.0-1401/12/02222,274فوالد خوزستانبیلت

تغییر
هفتگی

617.40.0%
5480.6%

565.9-0.9%

13%-0.7%

-3%1.5%

0.5-$122.5Australia 61.5%

0.5-$119.5Brazil 62.5%

0.5$100.5India 62%

0.5-$92.5Iran 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)- تسعیر بازار دوم نیما
(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
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%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 

222،274, بیلت فخوز 

308،392, ورق گرم 

246،865, میلگرد 

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

تغییر
هفتگی


