
شاخص کل هم وزنفرابورسبورس 
مجموع ارزش بازار   

بورس و فرابورس
ارزش دالري

مجموع ارزش بازار

1,804,30322,759.7536,370مقدار شاخص

7,905131,757-6,6341,271ارزش بازار (همت)

$m-65,52155110,707مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

600000=$-3.772.482.04درصد تغییر نسبت به روز گذشته

26-1510ارزش معامالت (همت)

بیشترینکمترین

3,10853,0323,108

خالصه وقایع بورس و اوراق بهادار تهران در 1401/12/07

آخرین معامله

)میلیارد تومان(بیشترین ارزش معامالت 

فوالد فملی فارس شپنا وغدیر سیمرغ داسوه خودرو وتجارت خبهمن

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

کگهر بپاس آریا زاگرس فغدیر درهآور غصینو حآفرین غدیس انتخاب

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
1401/12/07

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)

1,143,0221,905257,420,8951,529,7395,9404.27175308.5711.215.026.711.3توسعه معادن وفلزات 
16.47.8(0.8)-18.66-94,86015854,918,39984,0281,5302.831تجلی توسعه معادن و فلزات

1,408,1462,34719,075,850276,99514,5204.81,3711,8597.917.812.016.112.0گروه مدیریت سرمایه گذاري امید
(2.9)464,08625.997.4254.15.2(0.8)11,72320173,0415,09630,100گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
13.15.8(44.9)1,496,6002,49417,091,222182,64710,6901.629465236.2416.4هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
0.00.0(16.1)108,88018113,6100.02,5023,3920.04.0م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

0.00.0(29.0)1,664,0002,7738,3200.01,3995000.016.6معدنی و صنعتی گل گهر
0.00.0(21.9)1,343,5102,23911,2900.02,2651,5790.07.2معدنی وصنعتی چادرملو
1,256,2502,0942,003,463101,68950,2503.74,3155,1479.029.815.914.76.6سنگ آهن گهرزمین

10.45.0(7.5)227,3243796,861,539122,13517,8005.02,19683611.2821.3توسعه معدنی و صنعتی صبانور
4,494,4007,491861,119,5157,304,5498,4806.51,5851,2416.786.863.832.114.0فوالد مبارکه اصفهان

778,4301,297345,791,3781,416,7484,0975.166043413.269.426.328.912.4فوالد  خوزستان
424,7507083,664,94263,80716,9902.43,2092,0548.738.333.719.67.5فوالد هرمزگان جنوب

265,80044310,431,212231,26722,1504.71,6792,9078.627.687.721.29.9شرکت آهن و فوالد ارفع
259,9004332,216,13725,97311,3001.21,4131,70010.436.69.05.82.3فوالد خراسان

53,3398915,731,969341,44021,7003.23,3371,88615.811.522.820.010.4فوالد امیرکبیرکاشان
333,12055514,433,450150,25210,4104.98251,10410.139.482.019.97.7فوالد کاوه جنوب کیش

50.552.726.59.7-8.1-75-268,169447563,430,1552,134,8113,7894.5328سهامی ذوب آهن  اصفهان
249,53541638,228,290146,7573,8391.722923819.4916.111.520.88.7جهان فوالد سیرجان

4,104,0006,840332,510,1833,412,23410,2606.21,2521,0329.499.953.130.413.6ملی  صنایع  مس  ایران مس
25,2014237,324,21693,6852,5105.940310.081.059.418.313.1کارخانجات تولیدي شهید قنديکابل هاي مخابراتی

تعلیق به تشخیص فرابورس
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



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)

1,323,448,2291,287,819,590ارزش 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 ها25,000,00018.95,590,560237,840,4071,18150,250232,249,847کگهر
12,187,89012,187,890ارزش افزوده امالك12,771,02283.312,035,879189,406,7791,13117,800177,370,900کنور
332,792,735332,792,735حقوق صاحبان سهام400,000,0005.014,110,988203,913,72071010,260189,802,732فملی
1,668,428,8541,632,800,215خالص ارزش روز دارایی ها 23,000,00017.15,046,28144,336,2201,28611,30039,289,939فخاس
192,428,000192,428,000آخرین سرمایه23,000,00015.91,047,24437,695,84328610,30036,648,599فخاسح
هر سهم(ریال)62,000,00055.235,839,16752,399,5021,0461,53016,560,335تجلی NAV8,6708,485
ریال)12,000,00020.33,577,56253,966,7171,46822,15050,389,155ارفع 5,9405,700قیمت روز سهم(
10,040,10374.94,056,53318,867,4445402,51014,810,911P/NAV68.5%67.2%بکام

1,800,0002.5145,5471,678,0503,23437,2901,532,503انرژي1
8,300,0000.88261,299,1811218,9501,298,355کاال

18,200,0001.01,5001,210,30086,6501,208,800بورس
2,458,0003.629,2041,891,32433521,7001,862,120فجر
389,4656.754,524784,8972,09130,100730,373فالت
190,000,0000.1418,071653,6882,6204,097235,617فخوز

(293,423)8,400,0000.3587,363293,94021,28110,650فرابورس
4,030,0001.0404,200434,43410,23411,00030,234وتوکا
530,000,0000.057,96182,2965,9728,48024,335فوالد
24,000,0000.01813019,05015,040120فوالژ
12,264,89812,656,599391,701اوراق
0-02,0003,2210سایر
145,824,5021,469,273,9531,323,448,229جمع

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
(میلیون ریال)

درصد 
مالکیت

ــده  بهاي تمام ش
(میلیون ریال)

ـازار ارزش ب
(میلیون ریال)

ــده  بهاي تمام ش
هر سهم (ریال)

ارزش هر ســهم 
(ریال)

افزایش (کاهش)

جمع



(-1.28%) -23.491,811(7.05%) 39500600,000

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

(0%) 0287,030,000
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

 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

 150,000

 250,000

 350,000

 450,000

 550,000

 650,000
ریال -نرخ تسعیر دالر بازار آزاد

 20
 40
 60
 80

 100
 120
 140

دالر -هر بشکه نفت برنت

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000

دالر -بیت کوین

1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

دالر -روي جهانی

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

)کیلو/ریال(شمش روي کالسیمین 

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12

MmBTU/ دالر-نرخ  گاز طبیعی امریکا



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

%11.7%1401/12/06149,27367.2توسعه آهن و فوالد گل گهرآهن 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%

تفاوت نرخ هاي بورس کاال با نرخ هاي جهانی

آخرین قیمت زنجیره فوالد در بورس کاالي ایران

(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

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 

149،273, 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


