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خالصه عملکرد بورس

مـردادماه 981400
ــاره 193 شــم

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در تیر ماه 1400

کارشناس بازار بورس تهرانکارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسکندرپورزهرا واعظی 

کارشناس بازار بورس تهران
سمیه اسفندیاری

 طی ۲0 روز کاری تیرماه 1۴00، ارزش معامالت در مقایسه با خردادماه 1۴00، معادل 1۷ درصد افزایش یافت و تقریباً از 10۲ هزار میلیارد تومان به حدود 

119 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله شده از حدود 151 میلیارد سهم به بیش از 15۲ میلیارد سهم، معادل 1 درصد افزایش یافت.

از ابتدای سال تا کنون، حجم و ارزش معامالت بازار سهام )اول و دوم( به ترتیب حدود ۴۴۴ میلیارد سهم و ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.در تیرماه 1۴00 در 

مقایسه با خردادماه 1۴00، دفعات معامالت بازار سهام تقریباً ۴ درصد افزایش یافت و از حدود 1۸/۸ میلیارد دفعه به حدود 19/5 میلیارد دفعه رسید.ارزش بازار 

در پایان تیرماه 1۴00 در مقایسه با خردادماه 1۴00، در حدود ۶۷۷ هزار میلیارد تومان برابر با 15 درصد افزایش یافت و تقریباً از ۴,۶۶۶ هزار میلیارد تومان به حدود 

5،3۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.درصد گردش معامالت در تیرماه 1۴00، به رقم ۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است. میزان بازده کل بورس 

از ابتدای سال تاکنون 1 درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد 1۲ ماه گذشته )Trailing 12 Months( P/E ttm((، به رقم 10/55 رسید.

نگاهی به بازار
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ارزش معامله شاخص كل

واحد-شاخصمیلیارد ریال -ارزش معامالت

ارزش معامالت )میلیارد ریال(

درصد تغییراتتیر 1399تیر 1400نام بازار

25,3978,287206بازار اوراق بدهی

59-1,0612,606بازار اوراق مشتقه

75-954,8743,745,248بازار سهام

بازار صندوق های رسمایه گذاری 
قابل معامله در بورس

209,322114,02984

69-1,190,6543,870,170جمع کل بازارها
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 (الیر اردیلی)م معامالت ارزش
 اترییتغ درصد 1399 تیر 1400 تیر بازار نام

 206 8،287 25،397 بدهی اوراق بازار
 59- 2،606 1،061 مشتقه اوراق بازار

 75- 3،745،248 954،874 سهام بازار
 84 114،029 209،322 بورس در معاملهقابل یگذارهیسرما یهاصندوق بازار

 69- 3,870,170 1,190,654 بازارها كل جمع
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خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
99بـازار ســرمـایـه ایـران

شاخص کل )هم وزن(
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شاخص کل و هم وزن - از ابتدای سال
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درصد تغییر ساالنه )ماه جاری نسبت به انتهای سال قبل(درصد تغییر ماهانهانتهای سال 3199 خرداد 311400 تیر 1400نام شاخص

1,311,3061,168,6651,307,70712/210/28شاخص کل

4/26-1,756,5281,644,9561,834,6166/78شاخص آزاد شناور

977,937860,782969,09913/610/91شاخص بازار اول

0/58-2,587,6462,344,5482,602,74810/37شاخص بازار دوم

8/42-1,632,1131,622,6771,782,2070/58مالی

1,179,3311,027,5891,154,29314/772/17شاخص صنعت

50,83344,86849,59013/302/51شاخص 50 رشکت فعال تر

70,90863,71368,55211/293/44شاخص 30 رشکت بزرگ

8/35-403,074370,028439,8028/93شاخص کل )هم وزن(

شاخص

شاخص کل
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معامالت دوره
حجم معامالت ماه

ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(
درصد    تغییرات

138,729133,0814میلیون سهمبازار سهام - اول و دوم

25/771936میلیون برگهبازار اوراق بدهی

70/8-726/562,490/2میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

17-12,91915,491میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

152,401151,0821میلیونمجموع

درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره
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 3اسالید 

 معامالت دوره

 ماه معامالت حجم

 
 يجار ماه

 (1400 ماهتیر)
 گذشته ماه

 (1400 ماهخرداد)
 راتییتغ درصد

 4 133،081 138،729 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار
 36 19 25/77 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار
-8/70 2،490/2 726/56 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار  

-17 15،491 12،919 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار  
 1 151,082 152,401 ونیلیم مجموع
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درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت دوره
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(ریال)ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاري 

مقایسه حجم معامالت دوره
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 )میلیارد ریال( ماه معامالت ارزش

 
 يجار ماه

 (1400 ماهتیر)
 گذشته ماه

 (1400 ماه)خرداد
 راتییتغ درصد

 34 711،031 954،874 الیر اردیلیم دوم و اول - سهام بازار
 37 18،497 25،397 الیر اردیلیم بدهی اوراق بازار
 9 975 1،061 الیر اردیلیم مشتقه اوراق بازار

-28 288،873 209،322 الیر اردیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار  
 17 1,019,375 1,190,654 الیر اردیلیم مجموع
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 ارزش معامالت ماه )میلیارد ریال(               
ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خردادماه 1400(
درصد تغییرات

954,874711,03134میلیارد ریالبازار سهام - اول و دوم

25,39718,49737میلیارد ریالبازار اوراق بدهی

1,0619759میلیارد ریالبازار اوراق مشتقه

28-209,322288,873میلیارد ریالبازار صندوق های قابل معامله

1,190,6541,019,37517میلیارد ریالمجموع



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
101بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت روزانه بازار سهام در ماه جاری )ریال(
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                                              دفعات معامالت ماه
ماه جاری

)تیر  ماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(
درصد تغییرات

18,191,78217,110,0636دفعهبازار سهام - اول و دوم

1,105331234دفعهبازار اوراق بدهی

7-91,25198,126دفعهبازار اوراق مشتقه

23-1,237,9931,616,415دفعهبازار صندوق های قابل معامله

19,522,13118,824,9354دفعهمجموع

مقایسه دفعات معامالت دورهدرصد افزایش )کاهش(  دفعات معامالت دوره
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 ماه معامالت دفعات

 
 يجار ماه

 (1400 ماهتیر)
 گذشته ماه

 (1400 ماهخرداد)
 راتییتغ درصد

 6 17،110،063 18،191،782 دفعه دوم و اول - سهام بازار
 234 331 1،105 دفعه بدهی اوراق بازار
-7 98،126 91،251 دفعه مشتقه اوراق بازار  

-23 1،616،415 1،237،993 دفعه معاملهقابل یهاصندوق بازار  
 4 18,824,935 19,522,131 دفعه مجموع
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 4اسالید 

 معامالت انباشته

 سال معامالت حجم

 
 1400 سال

1400/ 10 / 10 -1400/ 40 /31 
 1399 سال

1399/ 10 / 10 -1399/ 40  راتییتغ درصد 31/

-38 716،421 444،045 سهم ونیلیم دوم و اول - سهام بازار  
 304 25/89 104/51 برگه ونیلیم بدهی اوراق بازار
 10795 56/94 6،203/17 قرارداد ونیلیم مشتقه اوراق بازار

 170 18،208 49،165 تیونی ونیلیم معاملهقابل یهاصندوق بازار
-32 734,711 499,517 ونیلیم مجموع  
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حجم معامالت سال
سال 1400

1400/01/01-1400/04/31

سال 1399

1399/01/01-1399/04/31
درصد    تغییرات

38-444,045716,421میلیون سهمبازار سهام - اول و دوم

104/5125/89304میلیون برگهبازار اوراق بدهی

6,203/1756/9410795میلیون قراردادبازار اوراق مشتقه

49,16518,208170میلیون یونیتبازار صندوق های قابل معامله

32-499,517734,711میلیونمجموع

مقایسه حجم معامالت دوره درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت دوره
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درصد تغییرات
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ارزش معامالت بازار در 12 ماه گذشته )ریال(
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 سال معامالت دفعات

 1400 سال  
1400/ 10 / 10 -1400/ 40 /31 

 1399 سال
1399/ 10 / 10 -1399/ 40  راتییتغ رصدد 31/

-62 120،187،579 45،632،519 دفعه دوم و اول - سهام بازار  
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62-45,632,519120,187,579دفعهبازار سهام - اول و دوم

62-2,7587,235دفعهبازار اوراق بدهی

363,93884,823329دفعهبازار اوراق مشتقه

5,430,0372,308,641135دفعهبازار صندوق های قابل معامله

58-51,429,252122,588,278دفعهمجموع

مقایسه دفعات معامالت دورهدرصد افزایش )کاهش(  دفعات معامالت دوره

15 
 

 

 

-62%

-62%

329%

135%

-100% 0% 100% 200% 300% 400%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

دفعات معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

1400سال  1399سال 

مقایسه دفعات معامالت دوره

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

ماه گذشته12دفعات معامالت بازار در 

15 
 

 

 

-62%

-62%

329%

135%

-100% 0% 100% 200% 300% 400%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

دفعات معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

1400سال  1399سال 

مقایسه دفعات معامالت دوره

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

ماه گذشته12دفعات معامالت بازار در 
دفعات معامالت بازار در 12 ماه گذشته

15 
 

 

 

-62%

-62%

329%

135%

-100% 0% 100% 200% 300% 400%

اول و دوم-بازار سهام

بازار اوراق بدهي

بازار مشتقه

بازار صندوق هاي قابل معامله

دفعات معامالت دوره( كاهش)درصد افزایش 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

1400سال  1399سال 

مقایسه دفعات معامالت دوره

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

ماه گذشته12دفعات معامالت بازار در 



خالصه عملکرد بورس

مـردادماه 1041400
ــاره 193 شــم

دفعات )دفعه(ارزش )ریال(حجم )سهم، برگه، قرارداد، یونیت(بازارماه

تیر 1400

25,765,63725,397,463,419,1421,105بازار اوراق بدهی
726,555,4951,060,951,535,65491,251بازار اوراق مشتقه

138,729,362,283954,874,478,420,61518,191,782بازار سهام
12,918,887,151209,321,500,473,5931,237,993بازار صندوق های قابل معامله

152,400,570,5661,190,654,393,849,00019,522,131                                جمع

خرداد 1400

18,893,20118,496,519,273,929331بازار اوراق بدهی
2,490,153,117974,918,293,80198,126بازار اوراق مشتقه

133,081,356,156711,030,846,512,85017,110,063بازار سهام
15,491,122,662288,872,639,234,7931,616,415بازار صندوق های قابل معامله

151,081,525,1361,019,374,923,315,37018,824,935                                جمع

اردیبهشت 1400

10,377,44510,319,484,604,957186بازار اوراق بدهی
2,983,600,8922,340,750,425,091109,968بازار اوراق مشتقه

76,569,340,412433,649,207,436,6995,132,860بازار سهام
12,546,595,133243,332,820,266,6391,424,723بازار صندوق های قابل معامله

92,109,913,882689,642,262,733,3866,667,737                                جمع

فروردین 1400

49,474,31848,522,739,800,2041,136بازار اوراق بدهی
2,864,874550,427,133,33064,593بازار اوراق مشتقه

95,664,791,785718,191,263,536,6205,197,814بازار سهام
8,208,050,077159,731,967,828,5561,150,906بازار صندوق های قابل معامله

103,925,181,054926,996,398,298,7106,414,449                                جمع

اسفند 1399

74,146,57973,779,884,467,8015,397بازار اوراق بدهی
2,914,9231,095,438,077,76170,238بازار اوراق مشتقه

136,466,963,643962,486,088,306,75914,124,801بازار سهام
14,332,981,889335,402,680,656,1302,298,917بازار صندوق های قابل معامله

150,877,007,0341,372,764,091,508,45016,499,353                                جمع

بهمن 1399

42,575,20642,518,609,755,1493,551بازار اوراق بدهی
669,660,8701,590,349,484,17290,434بازار اوراق مشتقه

201,615,932,9611,596,774,264,542,46018,141,316بازار سهام
12,726,858,524417,068,169,191,6763,451,073بازار صندوق های قابل معامله

215,055,027,5612,057,951,392,973,46021,686,374                                جمع

دی 1399

9,178,6269,193,696,895,733378بازار اوراق بدهی
18,283,8751,383,764,899,94886,237بازار اوراق مشتقه

186,987,319,5862,046,001,647,036,25029,169,227بازار سهام
9,230,718,261183,353,275,673,6291,866,829بازار صندوق های قابل معامله

196,245,500,3482,239,932,384,505,56031,122,671                                جمع

آذر 1399

28,506,35628,418,345,363,8031,632بازار اوراق بدهی
26,966,3842,712,377,329,081120,553بازار اوراق مشتقه

316,302,755,4843,030,301,543,363,47040,869,745بازار سهام
10,598,260,394311,150,770,665,4983,737,445بازار صندوق های قابل معامله

326,956,488,6183,372,583,036,721,85044,729,375                                جمع

آبان 1399

14,833,73514,134,621,923,7821,512بازار اوراق بدهی
39,198,6963,015,454,958,25477,425بازار اوراق مشتقه

126,168,000,550995,360,574,807,51712,494,039بازار سهام
6,606,117,491182,435,260,833,6721,368,483بازار صندوق های قابل معامله

132,828,150,4721,194,945,912,523,22013,941,459                                جمع

مهر 1399

20,359,60620,349,807,855,4502,762بازار اوراق بدهی
206,264,2131,622,911,661,010100,483بازار اوراق مشتقه

172,279,006,4071,653,573,951,642,75021,100,380بازار سهام
7,925,766,848229,070,848,497,8901,836,709بازار صندوق های قابل معامله

180,431,397,0741,904,617,519,657,10023,040,334                                جمع

شهریور 1399

17,136,11916,979,887,945,6682,025بازار اوراق بدهی
425,861,400782,213,314,91556,376بازار اوراق مشتقه

177,913,186,3302,072,337,618,029,99029,428,748بازار سهام
10,786,569,120227,146,463,751,3501,814,572بازار صندوق های قابل معامله

189,142,752,9692,317,246,183,041,93031,301,721                                جمع

مرداد 1399

993,338978,882,414,1811,140بازار اوراق بدهی
456,9104,684,071,767,74421,709بازار اوراق مشتقه

195,929,213,5783,369,313,330,634,32057,863,345بازار سهام
6,434,960,78077,349,326,127,640408,401بازار صندوق های قابل معامله

202,365,624,6063,452,325,610,943,89058,294,595                                جمع

معامالت 12 ماه گذشته
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بازار سهام

ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/04/31

سال 1399

1399/01/01-1399/04/31

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

ام
سه

131,497876,45218,046,558100,408515,29616,892,690341,8472,109,71044,688,149687,9858,515,011118,780,005خرد

5,49465,68131412,891125,79930828,143283,36791712,662145,5244,094بلوک

3235,37416018,81062,9741,08966,273391,8221,4286,76626,9224,003عمده و انتقالی

1,4167,367144,7509736,961215,9767,78232,847942,0259,008107,0781,399,477        حق تقدم

138,729954,87418,191,782133,081711,03117,110,063444,0452,817,74645,632,519716,4218,794,536120,187,579مجموع

* حجم میلیون سهم، ارزش میلیارد ریال.

مقایسه درصد افزایش )کاهش( ارزش معامالت ساالنه سهاممقایسه درصد افزایش )کاهش( حجم معامالت ساالنه سهام

19 
 

 6اسالید 

 معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها

 سهام بازار

 
 

 يجار ماه
 (1400ماه تیر)

 گذشته ماه
 (1400ماه خرداد)

 1400 سال
1400/ 10 / 10 -1400/ 40 /31 

 1399 سال
1399/ 10 / 10 -1399/ 40 /31 

 دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم

هام
س

 

 118،780،005 8،515،011 687،985 44،688،149 2،109،710 341،847 16،892،690 515،296 100،408 18،046،558 876،452 131،497 خرد
 4،094 145،524 12،662 917 283،367 28،143 308 125،799 12،891 314 65،681 5،494 بلوک

 4،003 26،922 6،766 1،428 391،822 66،273 1،089 62،974 18،810 160 5،374 323 یانتقال و عمده
 1،399،477 107،078 9،008 942،025 32،847 7،782 215،976 6،961 973 144،750 7،367 1،416 تقدم حق        
 120,187,579 8,794,536 716,421 45,632,519 2,817,746 444,045 17,110,063 711,031 133,081 18,191,782 954,874 138,729 مجموع         

 .الیر اردیلیم ارزش سهم، ونیلیم حجم* 
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 6اسالید 

 معامالت به تفکیک زیرگروه بازارها

 سهام بازار

 
 

 يجار ماه
 (1400ماه تیر)

 گذشته ماه
 (1400ماه خرداد)

 1400 سال
1400/ 10 / 10 -1400/ 40 /31 
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1399/ 10 / 10 -1399/ 40 /31 

 دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم دفعات ارزش حجم

هام
س
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بازار اوراق بدهی

 

 

 

ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/04/31

سال 1399

1399/01/01-1399/04/31

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

19,76119,4939598,7138,63915078,28177,4492,39313,80813,5726,761اوراق صکوک

3,9693,969286256251124,6104,60917212,08312,069474اوراق مشارکت

2,0351,9351189,5559,2336921,62020,678193000اوراق گواهی اعتبار مولد

25,76625,3971,10518,89318,497331104,511102,7362,75825,89225,6417,235مجموع

* حجم هزار برگه، ارزش میلیارد ریال

بازار اوراق مشتقه

  
 
 

ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/04/31

سال 1399

1399/01/01-1399/04/31

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

3,3401,054,83388,7233,911931,81093,01214,1313,210,800334,0691,9384,275,89480,780اختیار خرید و فروش

723,2156,118/582,5282,486,24243,1085,1146,189,0431,716,24829,86955,000470,8004,003اختیار فروش تبعی

0/00000/00000/000001,38740قرارداد آتی سهام

726,5551,060,95291,2512,490,153974,91898,1266,203,1744,927,047363,93856,9384,748,08184,823مجموع

* حجم هزار قرارداد، ارزش میلیون ریال

بازار صندوق های قابل معامله

ماه جاری

)تیرماه 1400(

ماه گذشته

)خرداد ماه 1400(

سال 1400

1400/01/01-1400/04/31

سال 1399

1399/01/01-1399/04/31

دفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجمدفعاتارزشحجم

12,919209,3221,237,99315,491288,8731,616,41549,165901,2595,430,03718,208277,6252,308,641صندوق رسمایه گذاری

* حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال

معامالت به تفکیک زيرگروه بازارها
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مـردادماه 1061400
ــاره 193 شــم

ارزش معامالت ماه جاری بورس های مناطق )میلیارد ریال(

استان
کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خرید

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

698,647703,737115,863121,2821,0551,055151,078815,580827,152برخط-آنالین

213,008207,09883,19879,3736622,49122,917318,703309,394تهران

7,1189,688625466001,6911,4039,43411,556کیش

5,7394,3481,3711,91100007,1116,260اصفهان

3,5964,179165600003,6124,235بازارگردانی الگوریتمی

3,7623,87129624100004,0584,112مشهد

3,7983,4351,6261,61400005,4245,048یزد

2,3683,00411920900002,4873,213کرج

1,4672,5971,98670600003,4543,303رشت

3,1132,181522648001,20004,8352,829تربیز

1,0731,3614412400001,1171,485قزوین

1,5251,2766418000001,5891,456شیراز

1,8089421308500001,9381,028زنجان

86784550810000916926کرمانشاه

89384031540000924893ارومیه

7517121102310000861943قم

68660434180000721622ساری

68851235350000723547اردبیل

71749613230000731519اهواز

454445356280000810473همدان

3774357130000384448کرمان

31236615200000327386بندر عباس

4543502,6921,68000003,1462,031اراک

32350093000032443بابلرس

3092904350000313325بابل

30821017200000325230کاشان

19513816130000211151سمنان

19713745700000242207سبزوار

1328221000013483آمل

77710000007771بیرجند

76699700008576سنندج

31513300003454گرگان

49460300004948زاهدان

62610/030000726شهرکرد

102300/100001023نوشهر

81717000002517رفسنجان

421620/100004416خرم آباد

239000000239شاهرود

428000000428ماکو

125000000125بجنورد

593000000593بروجرد

262310000292بوشهر

200000000200دورود

954,874954,874209,322209,3221,0611,06125,39725,3971,190,6541,190,654جمع کل

معامالت مناطق )خريد-فروش(



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
107بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت سال جاری بورس های مناطق )میلیارد ریال(

استان

کل معامالتبازار اوراق بدهیبازار اوراق مشتقهبازار صندوق های رسمایه گذاریبازار سهام

ارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خریدارزش فروشارزش خرید

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

1,605,9311,690,646543,045542,7623,3413,211861,1972,152,4032,237,816برخط-آنالین

1,085,3971,003,115314,105323,7111,5851,71688,33589,7271,489,4221,418,269تهران

29,70832,3976,3424,0270013,10610,88349,15647,308کیش

12,67412,0925,0155,467000017,68917,558اصفهان

10,0569,6017,0296,060000017,08515,661یزد

9,1769,4411,3811,04700092810,55711,416مشهد

15,0618,5441880000015,0808,624بازارگردانی الگوریتمی

7,6067,2622,9722,489001,209011,7879,752تربیز

5,4637,1161,09963000006,5627,745کرج 

7,6376,2943,5573,518000011,1959,811رشت

4,0153,33766542800004,6803,766زنجان

2,3013,27359225600002,8923,529قزوین

3,3512,93136755400003,7183,484شیراز

2,7662,5101,3891,59400004,1554,104قم

1,8632,42042631110002,2892,731کرمانشاه

1,5772,19814915700001,7252,355ارومیه 

1,7621,87469213900002,4542,013همدان

1,3981,47523624000001,6341,715ساری

1,0141,41617014600001,1831,562کرمان

1,3371,364704100001,4081,405اهواز

1,1211,359758200001,1961,441بندر عباس

1,2091,25622815000001,4371,407اردبیل

1,1841,18810,2464,877000011,4316,065اراک

1,0951,02439246600001,4871,490بابل

70067544046500001,1391,140سبزوار

374487110800000484567سمنان

56046647710000607537کاشان

161372821,24600002431,618بابلرس

240357107740000347432سنندج

12232099340000221354زاهدان

22317015200000238190آمل

151161100000152161بیرجند

45100319000048119گرگان

269121000004791رفسنجان

1077358000011381خرم آباد

14700000001470نوشهر

17600000001760بجنورد

63510000006351ماکو

284915100004250شهرکرد

76460000007646بروجرد

6827548000012236بوشهر

42200000004220شاهرود

25170000002517دورود

2,817,7462,817,746901,259901,2594,9274,927102,736102,7363,826,6683,826,668جمع کل

معامالت مناطق )خريد- فروش(
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آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته - بازار 
مشتقه - اختیار خرید و فروش به تفکیک سهام پایه

درصد تغییرات                                                              ماه گذشته                                                ماه جاری

سهام پایه موضوع قرارداد
حجم

)قرارداد(
ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

حجم
)قرارداد(

ارزش معامالت
)میلیارد ریال(

         حجم                              ارزش

2,849,26559359,5361484,686301ایران  خودرو
24-60,19814611,521191423پاالیش نفت اصفهان

143,2516610,773251,230167سایپا
69-32,8816122,49819446ملی  صنایع  مس  ایران  
93-74-10,1672839,408419فوالد مبارکه اصفهان

46-54,2952727,3814998بانک  پارسیان 
88-63-56,10324150,209201بانک تجارت

--27,1032100فرآوری معدنی اپال کانی پارس
--23,0052000مخابرات ایران

92-66-51,45717149,296210بانک صادرات ایران
38-3,661112,0271881س. نفت، گاز و پرتوشیمی تأمین

92-3-18,2621118,869137بانک ملت
90-66-2,91498,57186گروه مپنا )سهامی عام(

94-60-4,274810,675137پاالیش نفت تهران
94-85-1,14057,39182صنایع پرتوشیمی خلیج فارس
93316-43225,8231گسرتش نفت و گاز پارسیان

98-94-749213,156100رسمایه گذاری  غدیر )هلدینگ( 
95-91-39224,46135معدنی  و صنعتی  چادرملو

94-74-44421,70625فوالد خوزستان
99-99-2904,19335معدنی و صنعتی گل گهر
100-100-001,71233پاالیش نفت بندرعباس

100-100-006649پارس  خودرو
51-3,340,0221,055549,8702,135507جمع کل

آمار معامالت مقایسه ای ماه جاری و ماه گذشته - بازار صندوق های رسمایه گذاری به تفکیک مناد

منادنام صندوق
                             درصد تغییرات                                              ماه گذشته                                                ماه جاری

ارزشحجمارزش)میلیارد ریال(حجم )یونیت(ارزش )میلیارد ریال(حجم )یونیت(

4,97350,1852,06720,955141139کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
--55239,54700پاالیشصندوق پاالیشی یکم-سهام

2,62426,3501,48315,3307772امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
30-20325,43913836,41747دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

72521,188821,997779961کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
1,42015,9458709,4806368پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
--7317,35700کارینصندوق س نگین سامان-ثابت

4786,539343871,2891,589افرانصندوق س افرا مناد پایدار-ثابت
--3273,59300فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

71-73-372,5051408,639رسوصندوق س رسو سودمند مدبران-سهام
--2072,08900سپاسصندوق س. پاداش سهامداری-ثابت
--1501,71200خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

512-931,173981,050یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت
--1151,14600هامیصندوق س هامی آگاه-ثابت

15-32-52872761,029تصمیمصندوق س با درآمد ثابت تصمیم
76-74-807193013,009ارزشصندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
63632535321919ارمغانصندوق رسمایه گذاری ارمغان ایرانیان

266061427982118فیروزاصندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا
83-80-4605193,661کاردانصندوق س تجارت شاخصی کاردان

--4149500سپرصندوق س سپر رسمایه بیدار-ثابت
93-91-2330264,746فیروزهصندوق شاخص 30 رشکت فیروزه-سهام

--1515900وبازارصندوق س شاخصی بازار آشنا
98-98-054182,796افق ملتصندوق س در سهام افق ملت

91-92-0384451صنوینصندوق رسمایه گذاری صنوین-مختلط
99-99-021161,885بذرصندوق س بذر امید آفرین-سهام

--11200ثهامصندوق س ثروت هامرز-سهام
89-90-09279نگینص. س. زمین و ساختامن نگین شهرری

12,919209,3225,441112,72213786                           جمع کل

ارزش معامالت صندوق های رسمایه گذاری- میلیارد ریال
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 93- 91- 4،746 26 330 2 روزهیف سهام-شرکت فیروزه 30 شاخصصندوق 
 - - 0 0 159 15 وبازار صندوق س شاخصی بازار آشنا
 98- 98- 2،796 18 54 0 ملت افق صندوق س در سهام افق ملت

 91- 92- 451 4 38 0 نیصنو مختلط-گذاری صنوینصندوق سرمایه
 99- 99- 1،885 16 21 0 بذر سهام-آفرینس بذر امید صندوق

 - - 0 0 12 1 ثهام سهام-صندوق س ثروت هامرز
 89- 90- 79 2 9 0 نینگ نگین شهرریس. زمین و ساختمان  ص.

 86 137 112,722 5,441 209,322 12,919 كل جمع                           
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معامالت بازار مشتقه )اختیار خريد و فروش و صندوق ها(



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
109بـازار ســرمـایـه ایـران

برترین های ماه )بازار سهام- معامالت خرد(

بیشرتین ارزش معامله

منادنام رشکت
ارزش معامله
)میلیارد ریال(

درصد از کل 
معامالت

45,8695/2برکتگروه دارویی برکت
41,5134/7شستارسمایه گذاری تأمین اجتامعی

34,4473/9شپناپاالیش نفت اصفهان
24,9192/8فملیملی  صنایع  مس  ایران  
21,8552/5فوالدفوالد مبارکه اصفهان

21,8412/5خساپاسایپا
21,3662/4خودروایران  خودرو

بیشرتین حجم معامله

حجم معاملهمنادنام رشکت
)میلیون سهم(

درصد از کل 
معامالت

11,5548/7خساپاسایپا

10,1217/6خودروایران  خودرو

6,0134/5خپارسپارس  خودرو

5,5784/2خگسرتگسرتش  رسمایه گذاری  ایران  خودرو

5,3714/0وتجارتبانک تجارت

3,9283/0ومبلتبانک ملت

3,4312/6خبهمنگروه  بهمن 

بیشرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(

بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد

 20,76040,91097دلقام
4,2346,55058خفرن
28,14022,02057کاال

112,780173,84054کدما
3,0064,42753ولکار

16,46022,56051سفارس
14,96022,46050آپ

کمرتین بازدهی )شامل افزایش رسمایه ها و سودهای نقدی(
بازدهی )درصد(قیمت انتهاقیمت ابتدامناد
51-39,92019,570خزر
42-54,07031,310غاذر

42-930541وسکرمان
42-125,09071,820شسینا
37-851536وسهرمز
36-29,30018,680غپاک

34-1,237818وسگلستا
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 هستند بسته ماه کی از شتریب که یینمادها

 توقف علت توقف خیتار شرکت نام نماد

 13/06/1395 ایران سازیکنتور آکنتور
 (29/12/96 به یمنته یمال سال در یادورهانیم یمال یهاصورت و اطالعات نیآخر ارائه)عدم  یمعامالت نماد قیتعل

 29/12/96 به یمنته یمال سال عملکرد ینیبشیپ در راتییتغ نیآخر ارائه عدم
 30/12/95 به یمنته یمال سال شدهیحسابرس یمال یهاصورت و اطالعات ارائه عدم

 ناشر یاطالعات تیشفاف تیوضع یبررس 06/05/1397 بانك انصار وانصار
 ینماد معامالت قیتعل 21/01/1400 استان بوشهر .شرکت س وسبوشهر

 (هیسرما رییخصوص تغ)در  العادهو فوق انهیسال یعاد یمجامع عموم یبرگزار 01/03/1400 ملت مهیب ملت
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 لیشرکت س استان اردب لیوسارب

 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 یغرب جانیشرکت س استان آذربا یوساغرب
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 شرکت س استان فارس وسفارس
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 شرکت س استان کردستان وسکرد
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 بویراحمدو  هیلویشرکت س استان کهک وسکهبو
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 شرکت س استان مازندران وسمازن
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 یشرکت س استان مرکز وسمرکز

 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 و بلوچستان ستانیشرکت س استان س ستایوس
 ینماد معامالت قیتعل 01/03/1400 المیشرکت س استان ا المیوس

 العادهطور فوقبه یالعاده و عادفوق یمجامع عموم یبرگزار 02/03/1400 دشت مرغاب غدشت

باز
77%

بسته
23%

وضعیت منادها به تفکیک بازار

جمع بستهبازبازار

11635151اول

15372225دوم

269107376جمع

منادهایی که بیشرت از یک ماه بسته هستند

علت توقفتاریخ توقفنام رشکتمناد

1395/06/13کنتور سازی  ایران آکنتور
تعلیق مناد معامالتی )عدم ارائه آخرین اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای در سال مالی منتهی به 96/12/29(

عدم ارائه آخرین تغییرات در پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 96/12/29
عدم ارائه اطالعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 95/12/30

بررسی وضعیت شفافیت اطالعاتی نارش1397/05/06بانک انصاروانصار
تعلیق مناد معامالتی1400/01/21رشکت س. استان بوشهروسبوشهر

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/01بیمه ملتملت
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان اردبیلوساربیل
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان آذربایجان غربیوساغربی
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان فارسوسفارس
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان کردستانوسکرد
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان کهکیلویه و بویراحمدوسکهبو
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان مازندرانوسامزن
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان مرکزیوسمرکز
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان سیستان و بلوچستانوسیستا
تعلیق مناد معامالتی1400/03/01رشکت س استان ایالموسیالم
برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده1400/03/02دشت مرغابغدشت
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/12مهندسی نصیر ماشینخنصیر
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/31تولید محور خودروخمحور
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/12پاالیش نفت بندر عباسشبندر
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/12بیسکویت گرجیغگرجی
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )تغییر رسمایه(1400/03/22قند ثابت خراسانقثابت
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده )در خصوص تغییر رسمایه(1400/03/22کارخانجات تولیدی شیشه رازیکرازی

نمادها



خالصه عملکرد بورس

مـردادماه 1101400
ــاره 193 شــم

نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته

نام صنعت

  P/E )T.T.M(

تعداد رشکت
دوره جاری

1400/04/31
دوره گذشته
1400/03/31

درصد افزایش )کاهش(

13/43/013/4استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

144/227/759/4استخراج سایر معادن

36/8-1124/338/5انبوه سازی، امالک و مستغالت

11/5-122/425/4انتشار و چوب

10/1-107/78/6بانک ها و مؤسسات اعتباری

66/45/222/4بیمه و بازنشستگی

534/326/927/5حمل و نقل

112/112/00/5خرده فروشی

---25خودرو و ساخت قطعات

917/816/48/5رایانه و فعالیت های وابسته به آن

34/9-413/020/0زراعت و خدمات وابسته

110/08/617/2زغال سنگ

9/7-184/393/4ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل

1115/214/36/5سایر محصوالت کانی غیرفلزی

814/612/913/3سایر واسطه گری های مالی

2914/813/212/2سیامن، آهک و گچ

310/28/619/1عرضه برق، گاز، بخار و آب

11/2-78/09/0فرآورده های نفتی

813/311/812/8فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

218/68/50/3فلزات اساسی

231/321/943/2فنی مهندسی

69/4-1030/298/7قند و شکر

2/2-615/215/5کاشی و رسامیک

810/59/511/2کانه های فلزی

710/19/37/7الستیک و پالستیک

11/1-812/113/6ماشین آالت و تجهیزات

815/314/65/0ماشین آالت و دستگاه های برقی

14/9-169/081/1محصوالت چوبی

268/07/112/8محصوالت شیمیایی

2/1-2118/418/8محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

616/614/812/5محصوالت فلزی

325/924/36/3محصوالت کاغذی

314/612/516/2مخابرات

-32769/4-1منسوجات

2413/012/08/5مواد و محصوالت دارویی

29710/510/41/0جمع کل

 P/E (T.T.M)نسبت

*** نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته )Trailing12Months(P/E  ttm((، حاصل تقسیم قیمت پایانی روز محاسبه به درآمد 4 فصل گذشته شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران در گزارش های اعالم شده در سامانه کدال است.
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سود نقدی و بازده

صنعت
تعداد 
رشکت

سود نقدی
)میلیون ریال(

درآمد واقعی 
)میلیون ریال(

تعداد سهام 
)میلیون سهم(

متوسط سود نقدی 
هر سهم )ریال(

متوسط درآمد واقعی 
هر سهم )ریال(

درصد تقسیم 
سود

بازده صنعت از 
ابتدای سال

7279,321,443457,726,452217,9391,2822,1006116/0استخراج کانه های فلزی

338,248,11244,938,71033,2381,1511,352859/6عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

371,850,000145,416,00074,7509611,945499/6رشکت های چند رشته ای صنعتی

17407,207,941469,532,74061,8916,5797,586879/0محصوالت شیمیایی

00000003/8خدمات فنی و مهندسی

2455,715,56472,080,79936,7891,5141,959770/6مواد و محصوالت دارویی

16105,822,563222,074,87495,8931,1042,316480/2فلزات اساسی

00000000/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

722,079,00031,630,40046,950470674700/0رایانه و فعالیت های وابسته به آن

1/2-13,000,00016,620,00015,0002001,10818بانک ها و مؤسسات اعتباری

1/6-11,200,0002,286,0001,5008001,52452ساخت محصوالت فلزی

2/8-0000000استخراج سایر معادن

4/3-2150,122,34157,991,13434,2051,4651,69586سیامن، آهک و گچ

4/4-58,252,18019,959,69139,98220649941بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی

4/6-432,142,50046,249,75025,6001,2561,80769فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

4/6-23,186,0005,512,5302,2801,3972,41858حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

5/1-1516,833,93231,157,01635,18747888554محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

5/6-43,213,05210,861,81246,1017023630ماشین آالت و دستگاه های برقی

6/1-0000000منسوجات

6/2-39,167,4259,936,7783,7772,4272,63192الستیک و پالستیک

6/4-114,100,00016,080,0003,0004,7005,36088خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

8/0-511,789,00035,404,50038,60030591733فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

9/5-0000000استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

10/1-32,950,6203,599,35255,688536582انبوه سازی، امالک و مستغالت

13/4-257,936,00061,293,60079,20073277495مخابرات

13/6-55,709,2719,202,1125,6801,0051,62062زراعت و خدمات وابسته

14/1-1187,994234,25024776094780دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

14/7-413,628,35024,335,10020,9256511,16356رسمایه گذاری ها

14/9-41,188,9804,614,26012,3409637426سایر واسطه گری های مالی

16/4-163,605,03027,009,24169,8945238613خودرو و ساخت قطعات

17/2-1750,6007,239,1208,3409086810اطالعات و ارتباطات

17/5-0000000انتشار، چاپ و تکثیر

17/7-0000000قند و شکر

17/8-63,369,9949,551,5256,4315241,48535ماشین آالت و تجهیزات

24/0-1703,0001,086,8751853,8005,87565استخراج زغال سنگ

25/2-31,044,8221,747,6652,11949382560کاشی و رسامیک

25/5-45,687,2008,254,8964,3041,3211,91869سایر محصوالت کانی غیرفلزی

25/5-0000000ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

25/8-21,084,9271,516,3329,60811315872محصوالت کاغذی

45/5-0000000محصوالت چوبی

1911,231,097,8411,855,143,5141,087,6421,1321,706660/8جمع کل

ارزش بازار



خالصه عملکرد بورس

مـردادماه 1121400
ــاره 193 شــم

ارزش بازار صنایع 

ارزش اسمی )میلیارد ریال(تعداد رشکتنام صنعت
دوره جاری

)میلیارد ریال(
1400/04/28

دوره گذشته
)میلیارد ریال(
1400/03/31

درصد افزایش )کاهش(درصد از کل

32586,90611,500,44210,066,02621/514/3محصوالت شیمیایی
23670,30110,019,4227,420,84418/835/0فلزات اساسی

11307,5185,302,2674,656,7319/913/9استخراج کانه های فلزی
6382,7304,625,1084,020,9828/715/0رشکت های چند رشته ای صنعتی

11951,7263,858,0453,691,5457/24/5بانک ها و مؤسسات اعتباری
6/0-413,381,7333,427,7123,645,3776/4رسمایه گذاری ها

8215,2883,280,8162,923,8636/112/2فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
28838,8801,830,8441,730,2263/45/8خودرو و ساخت قطعات

2966,4381,352,1161,168,1482/515/7مواد و محصوالت دارویی
3149,489946,624846,9441/811/8سیامن، آهک و گچ

279,200925,248787,2481/717/5مخابرات
865,100748,624654,1511/414/4فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

240,200714,616505,4421/341/4خدمات فنی و مهندسی
2244,589653,350644,7051/21/3محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

953,800596,940554,7371/17/6رایانه و فعالیت های وابسته به آن
439,738587,280493,5501/119/0عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

526,564475,926379,3440/925/5حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
1382,837361,337357,5890/71/0انبوه سازی، امالک و مستغالت
857,045275,051262,5650/54/8ماشین آالت و دستگاه های برقی

654,406250,565226,8030/510/5بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی
2/3-1012,229211,049216,0550/4ماشین آالت و تجهیزات

1112,644199,144186,7970/46/6سایر محصوالت کانی غیرفلزی

13,000194,070192,9300/40/6خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری
716,906170,685156,8810/38/8الستیک و پالستیک

108,200155,016148,1390/34/6قند و شکر
649,754139,473124,1450/312/3ساخت محصوالت فلزی
55,680138,423117,6120/317/7زراعت و خدمات وابسته

3/8-818,10088,21391,7280/2سایر واسطه گری های مالی
4/7-63,31886,89691,1570/2کاشی و رسامیک

18,34072,14170,8070/11/9اطالعات و ارتباطات
19,00061,74054,4500/113/4استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

312,42451,65448,0730/17/4محصوالت کاغذی
124737,75033,5920/112/4دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

9/7-130021,42923,7270/0ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
17/6-11,80013,64416,5600/0محصوالت چوبی

11/5-199013,57315,3350/0انتشار، چاپ و تکثیر
112711,0409,7980/012/7منسوجات

118510,9229,3170/017/2استخراج زغال سنگ
12009,3139,3130/00/0ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری

12209,2936,4170/044/8استخراج سایر معادن
3768,158,15253,427,80046,659,652100/0014/51جمع کل

ارزش بازار
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 50/8 1/4 759،000 75،000 10،120 یاکك و سوخت هسته ،ینفت یهافرآورده پاالیش نفت تهران
 52/2 1/3 717،030 9،000 79،670 یشیمیای محصوالت پتروشیمی نوری
 53/5 1/3 712،800 18،000 39،600 ییشیمیا محصوالت پتروشیمی جم

 54/9 1/3 712،000 40،000 17،800 یو مهندس یفن خدمات گروه مپنا )سهامی عام(
 56/0 1/2 615،680 301،656 2،041 و ساخت قطعات خودرو خودرو ایران

 57/2 1/1 612،776 28،688 21،360 یاکك و سوخت هسته ،ینفت یهافرآورده پاالیش نفت بندرعباس
 58/3 1/1 611،318 223،926 2،730 یو مؤسسات اعتبار هابانك بانك تجارت

 59/3 1/0 528،000 60،000 8،800 مخابرات مخابرات ایران
 60/1 0/8 453،600 27،000 16،800 یصنعت یارشتهچند یهاشرکت بازنشستگیگذاری صندوق سرمایه

 61/0 0/8 443،068 156،340 2،834 یو مؤسسات اعتبار هابانك پارسیان بانك
 61/7 0/8 411،800 20،000 20،590 یفلز یهاکانه استخراج فرآوری معدنی اپال کانی پارس

 62/5 0/7 400،585 21،560 18،580 و ارتباطات یو نقل، انباردار حمل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
 62 62 33,383,572 2,889,413 - جمع كل
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ارزش بازار
                                                                                                                                                  ارزش بازار 30 رشکت بزرگ                                                                                        )تاریخ به روزرسانی: 1400/04/28(

قیمتنام صنعتنام رشکت
رسمایه 

)میلیون سهم(
ارزش بازار

)میلیارد ریال(
درصد تجمیعیدرصد از کل ارزش بازار

10,490293,0003,073,5705/85/8فلزات اساسیفوالد مبارکه اصفهان

10,610287,0003,045,0705/711/5محصوالت شیمیاییصنایع پرتوشیمی خلیج فارس

12,650200,0002,530,0004/716/2فلزات اساسیملی  صنایع  مس  ایران  

46,55045,2002,104,0603/920/1فلزات اساسیتوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

18,800100,0001,880,0003/523/6استخراج کانه های فلزیمعدنی و صنعتی گل گهر

13,030142,0001,850,2603/527/1رشکت های چند رشته ای صنعتیرسمایه گذاری تأمین اجتامعی

25,42055,5001,410,8102/629/7استخراج کانه های فلزیمعدنی  و صنعتی  چادرملو

14,34081,5001,168,7102/231/9محصوالت شیمیاییس. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

188,7306,0001,132,3802/134/1محصوالت شیمیاییپرتوشیمی پارس

13,76076,0001,045,7602/036/0فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت اصفهان

25,61040,5001,037,2051/938/0محصوالت شیمیاییگسرتش نفت و گاز پارسیان

10,46096,9801,014,4081/939/9رشکت های چند رشته ای صنعتیگروه مدیریت رسمایه گذاری امید

15,29065,5201,001,8011/941/7بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک پاسارگاد

12,93072,000930,9601/743/5رشکت های چند رشته ای صنعتیرسمایه گذاری  غدیر )هلدینگ (

9,80084,000823,2001/545/0استخراج کانه های فلزیتوسعه  معادن  و فلزات 

3,922207,043812,0221/546/5بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک ملت

130,4506,000782,7001/548/0محصوالت شیمیاییپرتوشیمی پردیس

15,26050,000763,0001/449/4فلزات اساسیفوالد خوزستان

10,12075,000759,0001/450/8فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت تهران

79,6709,000717,0301/352/2محصوالت شیمیاییپرتوشیمی نوری

39,60018,000712,8001/353/5محصوالت شیمیاییپرتوشیمی جم

17,80040,000712,0001/354/9خدمات فنی و مهندسیگروه مپنا )سهامی عام(

2,041301,656615,6801/256/0خودرو و ساخت قطعاتایران  خودرو

21,36028,688612,7761/157/2فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایپاالیش نفت بندرعباس

2,730223,926611,3181/158/3بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک تجارت

8,80060,000528,0001/059/3مخابراتمخابرات ایران

16,80027,000453,6000/860/1رشکت های چند رشته ای صنعتیرسمایه گذاری صندوق بازنشستگی

2,834156,340443,0680/861/0بانک ها و مؤسسات اعتباریبانک  پارسیان 

20,59020,000411,8000/861/7استخراج کانه های فلزیفرآوری معدنی اپال کانی پارس

18,58021,560400,5850/762/5حمل و نقل، انبارداری و ارتباطاتکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

2,889,41333,383,5726262-جمع کل
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مـردادماه 1141400
ــاره 193 شــم

           نوع تأمین مالی - 1400

رشح
140013991398139713961395 تا انتهای دوره

میلیارد ریالدرصدمیلیارد ریال

260,66683640,550333,770216,749109,263167,170افزایش رسمایه ها )به جز تجدید ارزیابی ها(

14,5455146,53730,11112,4084,3071,734عرضه اولیه سهام

17,7006134,62020,36529,68016,25532,000انتشار اوراق بدهی

22,872715,6265,71112,83723,8629,242انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

315,783100937,333389,957271,674153,687210,146جمع کل

تأمین مالی

روند افزایش رسمایه های ساالنه )میلیارد ریال(
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 16اسالید 

 تأمین مالي

 1400 - يمال نیتأم نوع           

 شرح
 1395 1396 1397 1398 1399 دوره يانتها تا 1400

 الیر اردیلیم درصد الیر اردیلیم

ها(یابیارز دیجز تجد)به هاهیسرما شیافزا  260،666 83 640،550 333،770 216،749 109،263 167،170 
سهام هیاول عرضه  14،545 5 146،537 30،111 12،408 4،307 1،734 
یاوراق بده انتشار  17،700 6 134،620 20،365 29،680 16،255 32،000 

 9،242 23،862 12،837 5،711 15،626 7 22،872 یفروش تبع اریاوراق اخت انتشار
 210,146 153,687 271,674 389,957 937,333 100 315,783 كل جمع
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روند افزایش رسمایه های ساالنه )میلیارد ریال(

کل افزایش رسمایهسال
مطالبات

و آورده نقدی
اندوخته ها 

و سود انباشته و رصف سهام
تجدید 
ارزیابی

1396109,26391,98217,281-

1397216,74949,653167,096-

1398647,47074,939258,831313,700

13991,580,072168,153472,397939,521

1400609,81671,491189,175349,150

عرضه های اولیه سهام از ابتدای سال

منادنام رشکت
قیمت پایانی

)ریال(

ارزش عرضه  )میلیارد ریال(حجم عرضه  )میلیون سهم(درصد عرضهتاریخ عرضه

به صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عمومبه صندوق هابه عموم

29,9501400/03/051400/03/0862178695,3312,060غکورشصنعت غذایی کورش

2,2001400/03/191400/03/2210415069330152ولکارلیزینگ کارآفرین

2,9901400/03/261400/03/291059004142,6911,237ومدیرگروه مدیریت ارزش رسمایه صندوق بازنشستگی کشوری

21,0001400/04/23131312,744سپیدسپید ماکیان

1,91114,545             جمع کل

از محل انتشار عمومی اوراق بدهی از ابتدای سال

حجمتاریخ انتشارمنادنام اوراق بدهی
ارزش )میلیارد ریال( )میلیون برگه(

1400/01/141010,000صخودصکوک مرابحه خودرو

1400/03/301/51,500صیدکصکوک مرابحه صیدک

1400/04/081/21,200صگسرتصکوک اجاره صگسرت

1400/04/0955,000صبهمنصکوک مرابحه بهمن

1817,700                            جمع کل

رشکت های انتقالی از فرابورس به بورس از ابتدای سال )بدون لحاظ تأمین مالی برای بورس تهران(

منادنام رشکت
تاریخ 

عرضه اولیه

درصد 

عرضه
رسمایه رشکت
)میلیارد ریال(

حجم
)میلیون سهم(

ارزش
)میلیارد ریال(

1400/04/220/1045,20010/56445/30میدکوتوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

1400/02/270/9396,1070/320/30وسهرمزرسمایه گذاری استان هرمزگان

1400/02/017/031,3000/5333/18شغدیرپرتوشیمی غدیر

11/42478/77                     جمع کل

از محل انتشار عمومی اوراق اختیار فروش تبعی از ابتدای سال

کد فارسی منادمناد پایه
حجم میلیون

 )سهم-قرارداد(
ارزش)میلیارد ریال(

8102,217هتجار108وتجارت

2141,953هرتان108شرتان

50502هخابر108اخابر

411896هخود108خودرو

240502هساپا108خساپا

1011,109هشپنا108شپنا

5501,343هصادر108وبصادر

55504هفارس108فارس

2402,943هفملی108فملی

2853,635هفوال108فوالد

10251همراه108همراه

1,2802,007هبساز112ثبهساز

1,1002,010هامید112ثامید

6523,001هنوین203ونوین

5,99722,872            جمع کل
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نـخـســـتـیـن رســانـه
115بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش معامالت
معامالت صنایع

نام صنعت

دوره جاری
1400/04/28

انباشته از ابتدای سال
درصد از کل دوره انباشتهدرصد از کل دوره جاری1400/04/28 حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(
حجم

)میلیون سهم(
ارزش

)میلیارد ریال(

5,707106,81729,214279,64511/29/9محصوالت شیمیایی
41,847104,173148,015340,54910/912/1خودرو و ساخت قطعات

7,133102,74325,228341,79710/812/1فلزات اساسی
5,69375,31636,309490,9027/917/4فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

2,95272,6386,207155,0097/65/5مواد و محصوالت دارویی
5,36367,49212,819148,1447/15/3رشکت های چند رشته ای صنعتی

18,48467,00269,204256,6887/09/1بانک ها و مؤسسات اعتباری
3,85656,15110,952144,1405/95/1استخراج کانه های فلزی

2,47242,4135,66888,7674/43/2سیامن، آهک و گچ
14,07534,94529,960100,0723/73/6رسمایه گذاری ها

2,78530,2676,85974,4113/22/6محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
4,85721,60413,37345,3552/31/6انبوه سازی، امالک و مستغالت

1,31317,1122,29433,5151/81/2حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
89813,7073,93239,3271/41/4فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

1,21012,1352,09521,8821/30/8سایر محصوالت کانی غیرفلزی
55111,71571616,2241/20/6زراعت و خدمات وابسته
5,66811,5077,74618,1331/20/6ساخت محصوالت فلزی

1,97810,7853,81717,1621/10/6سایر واسطه گری های مالی
7579,9761,85325,5431/00/9رایانه و فعالیت های وابسته به آن

1,4139,1343,36717,9611/00/6الستیک و پالستیک
5547,64081812,6250/80/4ماشین آالت و تجهیزات

2,0177,4597,03823,4890/80/8ماشین آالت و دستگاه های برقی
7797,3128269,3970/80/3قند و شکر

4527,07287713,3340/70/5خدمات فنی و مهندسی
7096,9251,42415,0130/70/5مخابرات

1,7306,3726,90824,0850/70/9بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتامعی
7915,8331,61111,6050/60/4عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

5975,0576415,4610/50/2اطالعات و ارتباطات
1,0874,4342,2088,7730/50/3محصوالت کاغذی
2333,8335018,4800/40/3کاشی و رسامیک
3032,5273352,8650/30/1محصوالت چوبی

322,436342,5900/30/1ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
352,404966,6090/30/2خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری

142,225274,0820/20/1دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
2621,7488435,5600/20/2استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

421,5251184,0280/20/1استخراج سایر معادن
15842371,9770/10/1استخراج زغال سنگ

10830191,7530/10/1منسوجات
54772567940/10/0انتشار، چاپ و تکثیر

138,729954,874444,0452,817,746100100جمع کل

49 
 

 


