
شاخص کل هم وزنفرابورسبورس 
مجموع ارزش بازار   

بورس و فرابورس
ارزش دالري

مجموع ارزش بازار

1,795,94522,784.3537,563مقدار شاخص

7,984151,639-6,6981,286ارزش بازار (همت)

$m-7,730654,571مقدار تغییر نسبت به روز گذشته

526500=$-0.430.290.86درصد تغییر نسبت به روز گذشته

48-1037ارزش معامالت (همت)

بیشترینکمترین

3,10853,0323,108

خالصه وقایع بورس و اوراق بهادار تهران در 1401/12/14

آخرین معامله

)میلیارد تومان(بیشترین ارزش معامالت 

کگل رمپنا وغدیر خودرو وبملت میدکو تاپیکو فوالد فملی فارس

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

انتخاب فرابورس بپاس دي کلر دماوند سرچشمه تاپکیش شراز 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

1401/11/16
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
1401/12/08
1401/12/09
1401/12/10
1401/12/13
1401/12/14

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)

(3.1)1,089,1422,06977,180,269436,4615,6600.47175308.1710.79.620.7توسعه معادن وفلزات 
(0.1)0.317.7-18.87-95,91418228,625,49344,2701,5471.831تجلی توسعه معادن و فلزات

(1.8)1,3711,8597.77.69.012.9(0.3)1,370,3242,6032,780,77839,08614,130گروه مدیریت سرمایه گذاري امید
12,989251,213,86640,47833,3502.9464,08628.88.2292.416.65.7گروه صنایع معادن فالت ایرانیان
(2.4)5.4(48.7)29465233.7615.3(0.8)1,394,4002,6487,798,59977,3589,960هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
0.00.0(16.1)108,88020713,6100.02,5023,3920.04.0م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

(2.3)14.4(18.8)1,902,9403,614144,934,855980,0756,7602.499450016.0213.5معدنی و صنعتی گل گهر
20.22.1(6.2)1,615,0753,06828,037,303235,2868,3901.91,4001,5797.15.3معدنی وصنعتی چادرملو
(0.1)1,320,0002,507489,88725,93052,8000.14,3155,1479.4810.321.820.5سنگ آهن گهرزمین

252,1004799,958,225196,62219,7401.32,19683612.5123.62.522.51.0توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(3.2)1,5851,2416.466.556.025.9(0.4)4,282,4008,134147,265,4901,190,3058,080فوالد مبارکه اصفهان

(2.3)66043411.738.411.814.1(0.5)688,7501,30855,916,802202,6863,625فوالد  خوزستان
(3.6)421,0008002,791,05847,04116,8400.13,2092,0548.658.232.518.5فوالد هرمزگان جنوب

(4.4)249,6004742,424,60450,58320,8000.21,6792,9078.097.276.313.8شرکت آهن و فوالد ارفع
269,10051111,7000.01,4131,7000.06.912.89.60.0فوالد خراسان

(2.8)48,865932,954,52558,74119,8800.73,3371,88614.4810.512.510.0فوالد امیرکبیرکاشان
(4.2)8251,10410.119.481.719.7(1.4)332,48063113,832,332143,75410,390فوالد کاوه جنوب کیش

(3.1)45.738.014.3-7.32-75-242,335460103,148,248353,2153,4240.7328سهامی ذوب آهن  اصفهان
252,3954793,8830.02292380.016.312.822.21.0جهان فوالد سیرجان

(3.4)1,2521,0329.099.546.724.9(0.4)3,932,0007,46897,495,460958,4659,830ملی  صنایع  مس  ایران مس
28,2535449,773,425140,0742,8146.440310.090.878.732.76.9کارخانجات 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

متوقف. افشاي اطالعات

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)

1,451,239,1311,431,150,712ارزش افزوده روز پرتفوي بورسی281,500,00022.636,018,061429,112,9705676,760393,094,909کگل
00ارزش افزوده پرتفوي غیر بورسی192,500,00017.514,535,952281,992,0954328,390267,456,143کچاد
00ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري ها25,000,00018.95,590,560249,909,9201,18152,800244,319,360کگهر
12,187,89012,187,890ارزش افزوده امالك12,771,02283.312,035,879210,049,9901,13119,740198,014,111کنور
332,792,735332,792,735حقوق صاحبان سهام400,000,0005.014,110,988195,367,6297109,830181,256,640فملی
1,796,219,7561,776,131,337خالص 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)62,000,00055.235,839,16752,981,7181,0461,54717,142,551تجلی NAV9,3359,230
ریال)12,000,00020.33,577,56250,677,5501,46820,80047,099,988ارفع 5,6605,640قیمت روز سهم(
10,040,10374.94,056,53321,152,5855402,81417,096,052P/NAV60.6%61.1%بکام

1,800,0002.5145,5471,661,8503,23436,9301,516,303انرژي1
8,300,0000.88261,202,5141217,5401,201,688کاال

18,200,0001.01,5001,150,24086,3201,148,740بورس
2,458,0003.629,2041,732,69733519,8801,703,493فجر
389,4656.754,524869,6452,09133,350815,121فالت
190,000,0000.1418,071578,3792,6203,625160,308فخوز

(263,063)8,400,0000.3587,363324,30021,28111,750فرابورس
4,030,0001.0404,200443,91310,23411,24039,713وتوکا
530,000,0000.057,96178,4145,9728,08020,453فوالد
24,000,0000.01812949,05014,700113فوالژ
12,264,89812,709,529444,631اوراق
0-02,0003,2210سایر
145,824,5021,597,064,8541,451,239,131جمع

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



(0.93%) 17.171,855(-2.77%) -15000526,500

444,130دالر سنا (اسکناس)
386,200دالر نیما  (حواله)

(-0.31%) -840000267,010,000
EUR USD/1.0632

(-1.79%) -164.028,990.5(3.28%) 2.73285.9

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

(-0.39%) -9.52,402(9.82%) 0.273.02

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

(-1.22%) -37.53,045.0

(10.23%) 1377831,209,111(-5.9%) -139822,345
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
 360,000,000

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)

%0.0%1401/12/03308,392147.9اکسین خوزستانورق گرم  A3-200.0%1401/12/03246,865118.4سرمد ابرکوهمیلگرد 14تا%
%0.0%1401/12/08208,570100.0ارفع.سیرجان.کاوه.بوتیا. زنده رودبیلت

%0.0%1401/12/06149,27371.6توسعه آهن و فوالد گل گهرآهن اسفنجی
%0.0%1401/12/0640,44619.4گل گهر. چادرملو. صبانور. گهرزمینگندله

%0.0%1401/12/0831,42615.1چادرملوکنسانتره

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

%0.0-1401/12/08208,570فوالد خوزستانبیلت

تغییر
هفتگی

579.40.0%

5673.6%
579.11.4%

2%-3.6%

-2%2.0%

0.5$119.0Australia 61.5%

                 -$114.5Brazil 62.5%

0.5$96.5India 62%

0.5$87.5Iran 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

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 

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


