
شاخص کل هم وزنفرابورسبورس 
مجموع ارزش بازار   

بورس و فرابورس
ارزش دالري

مجموع ارزش بازار

1,821,77123,007.1537,871مقدار شاخص

7,984148,674-6,6981,286ارزش بازار (همت)

$m-(923-)(34-)(16,348-)مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

537000=$-(0.2-)(0.1-)(1-)درصد تغییر نسبت به روز گذشته

48-1037ارزش معامالت (همت)

بیشترینکمترین

3,10853,0323,108

خالصه وقایع بورس و اوراق بهادار تهران در 1401/12/10

آخرین معامله

)میلیارد تومان(بیشترین ارزش معامالت 

کچاد رمپنا اخابر وبانک مبین شتران شبندر فملی شستا فوالد

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

کگهر انتخاب دماوند غصینو وهور شاوان هرمز زاگرس ارفع فغدیر

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

1401/11/10
1401/11/11
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1401/12/06
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1401/12/08
1401/12/09
1401/12/10

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)

7175308.411.013.124.69.5(1.7)1,123,7802,09398,580,966576,2035,840توسعه معادن وفلزات 
0.417.89.1-18.9-95,97617938,884,34560,1781,5480.431تجلی توسعه معادن و فلزات

1,3711,8597.87.711.015.011.0(0.8)1,395,5382,59914,315,707205,93814,390گروه مدیریت سرمایه گذاري امید
12,288231,903,44860,09031,5502.4464,08627.37.7271.210.31.8گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
7.91.0(47.5)29465234.615.6(1.3)1,428,0002,65911,494,064117,17610,200هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
0.00.0(16.1)108,88020313,6100.02,5023,3920.04.0م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

17.117.1(16.9)99450016.413.8(0.7)1,947,9803,62867,462,360466,6136,920معدنی و صنعتی گل گهر
17.817.8(8.1)1,582,3502,947118,581,294974,7388,2206.91,4001,5797.05.2معدنی وصنعتی چادرملو
1,321,2502,460981,79952,72652,8501.04,3155,1479.510.321.920.712.1سنگ آهن گهرزمین

249,5464656,574,772128,45419,5404.32,19683612.423.41.521.215.2توسعه معدنی و صنعتی صبانور
1,5851,2416.76.761.330.112.2(2.6)4,425,5008,241379,717,7913,171,9588,350فوالد مبارکه اصفهان

66043412.08.514.416.71.8(4.5)704,9001,313195,334,803724,5993,710فوالد  خوزستان
3,2092,0549.08.537.522.910.6(1.5)436,75081324,475,989427,64517,470فوالد هرمزگان جنوب

1,6792,9078.57.584.319.07.9(2.9)261,00048613,582,108295,31821,750شرکت آهن و فوالد ارفع
269,1005011,424,12717,36011,7000.81,4131,70010.86.912.89.65.9فوالد خراسان

3,3371,88614.910.815.813.24.1(3.7)50,2919424,701,680505,41320,460فوالد امیرکبیرکاشان
8251,10410.59.889.624.912.1(3.0)346,88064632,042,185347,18110,840فوالد کاوه جنوب کیش

47.142.418.02.3-7.6-75-328(4.2)250,121466259,297,956916,3473,534سهامی ذوب آهن  اصفهان
249,92546526,872,111103,3163,8450.122923819.516.211.621.08.9جهان فوالد سیرجان

1,2521,0329.49.951.929.412.7(1.4)4,072,0007,583152,287,4991,550,52510,180ملی  صنایع  مس  ایران مس
26,4364919,322,84450,8742,6330.240310.084.967.224.118.6کارخانجات تولیدي شهید قنديکابل هاي مخابراتی

تعلیق به تشخیص فرابورس

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)

1,461,914,9271,439,873,993ارزش افزوده روز پرتفوي بورسی281,500,00022.636,018,061439,269,4905676,920403,251,429کگل
00ارزش افزوده پرتفوي غیر بورسی192,500,00017.514,535,952276,278,3104328,220261,742,358کچاد
00ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري ها25,000,00018.95,590,560250,146,5781,18152,850244,556,018کگهر
12,187,89012,187,890ارزش افزوده امالك12,771,02283.312,035,879207,921,8241,13119,540195,885,945کنور
332,792,735332,792,735حقوق صاحبان سهام400,000,0005.014,110,988202,323,75071010,180188,212,761فملی
1,806,895,5521,784,854,618خالص ارزش روز دارایی ها 23,000,00017.15,046,28145,905,6441,28611,70040,859,363فخاس
192,428,000192,428,000آخرین سرمایه23,000,00015.91,047,24439,159,75928610,70038,112,515فخاسح
هر سهم(ریال)62,000,00055.235,839,16753,015,9661,0461,54817,176,799تجلی NAV9,3909,275
ریال)12,000,00020.33,577,56252,992,1491,46821,75049,414,587ارفع 5,8405,940قیمت روز سهم(
10,040,10374.94,056,53319,792,0245402,63315,735,491P/NAV62.2%64.0%بکام

1,800,0002.5145,5471,757,7003,23439,0601,612,153انرژي1
8,300,0000.88261,247,0771218,1901,246,251کاال

18,200,0001.01,5001,199,38086,5901,197,880بورس
2,458,0003.629,2041,783,24933520,4601,754,045فجر
389,4656.754,524822,7082,09131,550768,184فالت
190,000,0000.1418,071591,9412,6203,710173,870فخوز

(268,307)8,400,0000.3587,363319,05621,28111,560فرابورس
4,030,0001.0404,200443,91310,23411,24039,713وتوکا
530,000,0000.057,96181,0345,9728,35023,073فوالد
24,000,0000.01812989,05014,910117فوالژ
12,264,89812,685,581420,683اوراق
0-02,0003,2210سایر
145,824,5021,607,740,6501,461,914,927جمع

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



(1.53%) 27.711,838(-6.12%) -35000537,000

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

(-21.48%) -69150000252,850,000
EUR USD/1.0679

(3.01%) 267.649,154.5(0.11%) 0.08883.2

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

(2.33%) 552,412(2.23%) 0.062.75

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

(3.58%) 106.53,082.5

(10.23%) 1377831,209,111(1.7%) 39023,743
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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YoYماهانههفتگیروزانه

( %13,9) %4,1( %0,7) %0,8دالر/تن611.63فوالد

( %12,3) %2,2( %0,5) %0,0دالر/تن125.75سنگ آهن %62

( %10,8) %1,4( %0,9) %1,3دالر/تن9,154مس

( %4,6) ( %3,9) %0,7%0,6دالر/انس1,838.08طال

%7,0%2,4( %0,4) ( %0,7) واحد104.17شاخص دالر

%2,1%0,5%0,0%2,0درصد0.02اوراق قرضه امریکا

( %46,1) %1,3( %0,3) %2,6دالر23,743بیت کوین

( %23,2) %1,4%3,4( %0,3) دالر/بشکه83.21نفت برنت

( %42,2) %9,2%19,9%0,3دالر/مترمکعب2.75گاز 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%1401/12/03308,392147.9اکسین خوزستانورق گرم  A3-2024.6%1401/12/03246,865118.4سرمد ابرکوهمیلگرد 14تا%
%4.0-%1401/12/08208,570100.0ارفع.سیرجان.کاوه.بوتیا. زنده رودبیلت

%11.7%1401/12/06149,27371.6توسعه آهن و فوالد گل گهرآهن اسفنجی
%4.0%1401/12/0640,44619.4گل گهر. چادرملو. صبانور. گهرزمینگندله

%5.6%1401/12/0831,42615.1چادرملوکنسانتره

%0.0%1401/11/3011,4205.5ایمیدروسنگ آهن دانه بندي

%6.2--1401/12/08208,570فوالد خوزستانبیلت

تغییر
هفتگی

579.4-6.2%

5480.6%
570.9-0.1%

6%-7.7%

-4%0.7%

2.5$116.0Australia 61.5%

2.0$113.0Brazil 62.5%

1.5$94.0India 62%

2.0$85.0Iran 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
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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 

149،273, آهن اسفنجی 

208،570, بیلت فخوز 

308،392, ورق گرم 

246،865, میلگرد 

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

تغییر
هفتگی


