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کاالگزارش روزانه بازار اوراق بهادار و   

 زگ
 

 

 شرح رویداد بازار سهام 

هزار واحد رشد، بر ارتفاع  3در پایان معامالت روز جاری، با حدود شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل روز خود را با رشدی محدود شروع کرد و در حدود  525میلیون و  1

فت تا منفی شود که بازگشایی شبریز و رشد بیست ردو هزار واحد رشد داشت، اما با گذشت زمان می

هزار واحد داشت و روز خود را در محدوده مثبت به پایان رساند. در  2درصدی آن، جهشی در حدود 

طی روز معامالتی جاری، بیشترین تأثیر را بر شاخص کل، نمادهای شبریز، فملی و نوری داشتند. شاخص 

دهد و روز جاری نیز با حدود چهار هزار واحد، بر ود را ادامه میچنان روند صعودی خوزن نیز همکل هم

واحدی داشت که نماد آریا تأثیر  35هزار واحدی ایستاد. اما شاخص فرابورس ایران، افتی  419ارتفاع 

محسوسی بر این افت داشت. در بازار امروز، بیشترین توجه سهامداران به گروه های بانکی، صنایع دارویی 

دهد که به گروه بانکی در نقل انبارداری معطوف بود. روند ورود و خروج پول حقیقی نشان میو حمل و 

 25میلیارد تومان و گروه حمل و نقل و انبارداری،  29میلیارد تومان، صنایع دارویی در حدود  60حدود 

تیب، بیشترین میلیارد تومان پول حقیقی وارد شده است. گروه های فلزات اساسی، سیمان و بیمه به تر

میلیارد تومان  23خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در مجموع بازار امروز، از سهام و حق تقدم در حدود 

میلیارد تومان ورود پول ثبت شده است.   57خروج پول حقیقی و به صندوق های درآمد ثابت و مختلط، 

 630است. در پایان معامالت امروز، از  میلیارد تومان پول حقیقی وارد شده 13به کل بازار نیز در حدود 

 نماد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. 238نماد در محدوده مثبت و  392نماد فعال در بازار، 
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 اخبار تک سهم ها 

  تومان درآمد  اردیلیم 531.6، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیپارس خودرو در دوره

ماهه مشابه سال  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یوط به فروش داخلداشته که تمام آن مرب

 درآمد داشته است. شیافزا %23.43قبل 

 هر سهم  یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12بجنورد در دوره  مانیشرکت س

شته دا شی( افزا%76.01سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 5،650

 است.

  تومان  اردیلیم 34.9، مبلغ 1401ماه  نیبه فرورد یماهه منته کیحمل و نقل توکا در دوره

ماهه مشابه سال  1شرکت نسبت به دوره  مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. یهادرآمد

 درآمد داشته است. شیافزا %92.61قبل 

 اردیلیم 125.6، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیاوره لردگان در دوره  یائیمیکود ش 

( درصد آن %7.39و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%92.61تومان درآمد داشته است که )

 شیافزا %109.03ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  مربوط به کل صادرات شرکت است.

 درآمد داشته است.

 390هر سهم  یبه ازا 1400آذر ماه  30 خیبه تار یماهه منته 12باد در دوره  زیشرکت مرغ مادر د 

هر سهم  یکه در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازا ستیدر حال نیسود محقق کرده است و ا الیر

 محقق کرده بود. انیز الیر 168مبلغ 

 تومان اردیلیم 75.7، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیمازندران در دوره  مانیس 

( درصد آن مربوط به %6.07و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%93.93درآمد داشته است که )

درآمد  شیافزا %11.29ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  کل صادرات شرکت است.

 داشته است.

 هم هر س یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 6آذر در دوره  یگذار هیشرکت سرما

داشته  شی( افزا%131.23سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 955

 است.
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 یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  النیپگاه گ زهیپاستور ریشرکت ش 

( کاهش %26.94سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 453هر سهم 

 داشته است.

 یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  یقطعات فوالد دیشرکت نورد و تول 

 شی( افزا%48.09سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 31،131هر سهم 

 داشته است.

 تومان  اردیلیم 16.1مبلغ ، 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  زلیخودرو د رانیا

ماهه مشابه  1شرکت نسبت به دوره  شرکت است. یدرآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %55.81سال قبل 

 یتومان درآمد ها اردیلیم 31، مبلغ 1401ماه  نیبه فرورد یماهه منته کیداده پرداز در دوره  هیآت 

 %3.45ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  ائه خدمات داشته است.مربوط به فروش و ار

 درآمد داشته است. شیافزا

 تومان  اردیلیم 203.7، مبلغ 1401ماه  نیبه فرورد یماهه منته کیدر دوره  نیداده گستر عصر نو

سال  ماهه مشابه 1شرکت نسبت به دوره  مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. یدرآمد ها

 کاهش درآمد داشته است. %7.92قبل 

 یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  انیصوف مانیشرکت کارخانجات س 

 شی( افزا%91.14سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 2،546هر سهم 

 داشته است.

 هر سهم  یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیه تارب یماهه منته 12بجنورد در دوره  مانیشرکت س

داشته  شی( افزا%76.01سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 5،650

 است.

 تومان  اردیلیم 5،541، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیپارس در دوره  یمیپتروش

ماهه مشابه  1شرکت نسبت به دوره  رکت است.ش یدرآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 درآمد داشته است. شیافزا %72.55سال قبل 
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 اخبار بورس

 تیو صندوق تثب یصندوق توسعه مل نیقرارداد ب یبه امضا هیبازار سرما تیعامل صندوق تثب ریمد 

بهمن و اسفند  یزیاست تا وار نیاشاره کرد و گفت: براساس قرارداد امضا شده قرار بر ا هیبازار سرما

 شود، انجام شود. یتومان م اردیلیم 300و  هزارکیمعادل  یکه رقم 1400

 هیسرما نیشرکت تأم رعاملیمد: تفارس صادر شد یبرا یو سبدگردان یصندوق اوراق دولت یمجوزها 

 هیسرما نیشرکت تأم نیفارس نخست جیخل هیسرما نیخبر، گفت: تأم نیفارس با اعالم ا جیخل

 ،یمجوز سبدگردان افتیدر کشور است که با در هیسرما نیشرکت تأم نیازدهمیو  یبانک ریغ یصنعت

 تیریمد ه،یدر بازار سرما امو فروش سه دیخر یگذاران برا هیبه سرما یتخصصامکان ارائه خدمات 

 یاطالعات ازمندیماهرانه و ن اریبس یسهام که کارسبد  لیوجه و تشک نیبه بهتر هیو سرما ییدارا

 هستند به انجام برساند. فعال  هیکه در بازار سرما ییهااز افراد و شرکت یاریبس یاست را برا قیدق

 اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آغاز شده است،  ندیفرآ مجلس: یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 نفر هستند. ونیلیسهام عدالت حدود چهار تا پنج م یاول واگذار تیاولو

 و انرژی  خبار بورس کاالا

 یهاو کلوخه و تاالر محصول یسنگ آهن دانه بند یامروز در تاالر حراج باز برا یعرضه ها نیشتریب 

 بود.تن شمش بلوم  950هزار و  284 یبرا یو معدن یصنعت

 یعرضه ها زبانیم بهشتیارد 11 کشنبهیروز  رانیا یبورس کاال یو معدن یصنعت یهاتاالر محصول 

هزار تن آهن  50، تن شمش بلوم 950هزار و  284 شرح است: دینآن ب اتیی، جزبود یمتعدد

تن  450هزار و  14ی، تن شمش رو 271هزار و  4، ومینیتن شمش آلوم 300هزار و 40ی، اسفنج

 ومینیآلوم دیدروکسیهزار تن ه 2، اریهزار تن مس کم ع 11، تن مس کاتد 330هزار و  5، ورق گرم

 .شود یعرضه م مانیدر تاالر س مانیتن س 660هزار و  154 نیهمچن و

 هزار تن تختال 60، باتوم ومیهزار تن وک 15بود:  ریعرضه ها به شرح ز اتییدر تاالر حراج باز هم جز ،

تن کنسانتره فلزات  24، بدنیتن سولفورمول 150، و کلوخه یهزار تن سنگ آهن دانه بند 320

 .گرانبها
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 اسالک  ،یمریتن مواد پل 263هزار و  41شاهد عرضه  زین یمیو پتروش ینفت یتاالر فرآورده ها

 .بودو گوگرد  هیروغن پا ر،یواکس، ق

 کیاست دی،اسیسبد ناودان مان،یس ر،یتن ق 14هزارو  42عرضه  زبانیروز م نیدر ا زین یتاالر صادرات 

 .بود ومینیآلوم یو شمش هزار پوند

 کیفتال دیدریان ،یعاتی، چرخ خودرو ضاترفتاالت لیاکت یتن د 150هزار و  7عرضه  زین یبازار فرع  

 .کرداف خام را  یو ام د ومینیآند آلوم ریق وم،ینیآلوم دیاکس

 عرضه  رانیا یمختلف بورس کاال یتن انواع کاال در تاالرها 382هزار و  55و  ونیلیم کیر مجموع د

 شد.

 شفاف بوده، گفت:  یانرژ در بورس نیمعامالت صادرات بنز نکهیبا اشاره به ا یبورس انرژ رعاملیمد

بورس  ریدالر از مس اردیلیم 2.3به ارزش  نیتن بنز ونیلیم 10در مجموع  99و  98 یهادر سال

 شدهمتوقف  1400از سال  نیعرضه بنز ،یمصرف داخل شیصادر شده است، ما با توجه به افزا یانرژ

 است.
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 شاخص کل

 

قرار گرفته است. شاخص کل در نزدیکی  1،525،714اکنون در ارتفاع شاخص کل بورس اوراق بهادار هم

واحد قرار دارد و مطابق انتظارات عرضه ها در این محدوده افزایش پیدا  1،530،000محدوده مقاومتی 

واحد خواهد  1،580،000کرد. در صورت عبور شاخص از محدوده مقاومتی فعلی، هدف شاخص سقف 

قرار  1،480،000حد و حمایت دوم آن در محدوده وا 1،500،000بود. حمایت اول شاخص در محدوده 

 گرفت است.
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 وزنشاخص کل هم
 

 

واحد قرار گرفت. این شاخص پس از  419،383در پایان معامالت امروز بر ارتفاع  وزنشاخص کل هم

واحد در  427،000به سمت هدف بعدی خود در محدوده  واحد 413،000عبور از محدوده مقاومتی 

واحد خواهد بود. حمایت های اول و دوم شاخص  443،000حرکت است. هدف دوم شاخص نیز محدوده 

 . واحد هستند 400،000و  413،000وزن به ترتیب محدوده های کل هم

 اخبار کالن اقتصادی و سیاسی

 شد. براساس  بیمجلس تصو ندگانیموافق نما یرا 183گانه با سه یقوا تیشفاف یتیطرح دو فور

مجلس، شفاف شده و مشروح مذاکرات  لیتشک خیدر تار بارنیاول یبرا ندگانیهمه نما یطرح، آرا نیا

از  یاریجلسات دولت و بس نینهمچ .ردیگیمختلف در دسترس همه مردم قرار م یهاونیسیکم

اند بوده ییاجرا خانهکیها تاکنون تاراز آن یکه برخ یدولت یهااز جمله شرکت ییاجرا یهادستگاه

شهر و  یشوراها ،یمانند اتاق بازرگان ییهاو موسسات و ارگان مایهمچون صداوس یینهادها زیو ن

 روستا و... شفاف خواهد شد.
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 یرساناطالع گاهیبا توجه اطالعات منتشره در پا یدر حوزه تجارت خارج ؛یبر اساس آمار بانک مرکز 

دالر بود که نشانگر  اردیلیم 48.6حدود  یارزش صادرات گمرک 1400سال  یط ران،یگمرک ج.ا.ا

 است. 1399با سال  سهیآن در مقا یدرصد 39.6 شیافزا

 پا،یاز شرکت سا دیاشاره به بازدکل کشور با  یبازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرس 

 یتذکرات ،یفیک یهادر کنترل یناقص پس از رفع نقص و عدم اهتمام کاف یخودروها صیدرباره ترخ

 ارائه کرد. یشرکت خودروساز نیا رانیرا به مد

 یریگ میصنعت، با اشاره به عدم تنظ ریبه قائم مقام وز یدر نامه ا یس یو یانجمن لوله و اتصاالت پ 

خواستار وضع عوارض  ،ییمحصوالت نها یو صادرات یداخل یو از دست رفتن بازارها pvc عرضه

 شد. PVC نیرز یبرا یصادرات

 اخبار سایر بازار ها

  هزار  296میلیون و  1درصد رشد قیمتی، به قیمت  0.65عیار طی معامالت روز جاری با  18طال

میلیون و  13درصد رشد کرد و  0.3ت امروز تومان معامله گردید. قیمت سکه بهار آزادی در معامال

 305میلیون و  7درصد رشد قیمتی داشت و  0.14هزار تومان معامله شد. نیم سکه نیز امروز  205

 هزار تومان معامله شد. 308میلیون و  4هزار تومان معامله گردید. ربع سکه نیز امروز با قیمت 

  تومان معامله گردید. یورو  963هزار و  27رشد، با قیمت  درصد 0.17در بازار ارز آزاد، دالر آمریکا با

 تومان معامله شد. 695هزار و  29درصد رشد قیمتی،  0.25نیز با 
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 :نمای بازار

 

 :معامالت خرد

حجم  عنوان

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

  ورود پول حقیقی قدر ت خرید

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

در  اشخاص حقیقی

 بازار سهام

11.8 880،5  18.3 19.4 1.06- 23.5- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1 1،509 63.4 75.8 1.2- 57.5 

495،1 4.1 پنجاه سهم بزرگ  18.6 19.6 1.06- 23.5- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

 تعداد خریداران ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید نوانع

 280،137 5،605 72.26 حقیقی 71.94 5،581 268،034

 1،606 1،940 25.01 حقوقی 25.33 1،965 1،560

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

 ورود پول

 )میلیاردتومان(حقیقی

12.9 7،758 20 20.8 1.04- 13.8 
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 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 53.87 9،120 ثرود

 0.01 18.86 11،060 کقزوی

 0.01 15.73 28،090 سخوز

 0 376.51 2،103 خساپا

 0 791.09 1،869 خاور

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 365 769 2،234 وبصادر

 128 37.14 19،450 شبریز

 49.64 10.75 2،313 وصنعت

 30.65 83.81 1،651 ثامید

 28.32 83.9 3،270 سبزوا

 های خرید به فروشبرترین نسبت

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 568.68 1.34 762.72 7،050 اسیاتک

 131.42 86.74 11،400 9،500 توریل

 53.74 5.42 291.56 2،011 وایرا

 30.96 128.61 3،983 31،550 دقاضی

 29.35 40.92 1،201 12،589 ویستا

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 1،770 39.12 26،650 ولراز

 0.04 3،371 138.63 28،090 سخوز

 0.04 388.26 16.88 56،650 کهرام

 0.07 553.67 38.96 45،700 فافزا

 0.08 3،395 295.25 29،850 کصدف

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 5.01 9.72 گکیش

 3.89 26.59 پردیسح

 3.73 13.49 دروز

 3.63 83.81 ثامید

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 962 0.78 1،016 شستا

 791.09 2.96 1،869 خاور

 769 4.25 2،234 وبصادر

 492 3.94 2،214 وتجارت

 487 2.64 2،360 خودرو
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 %6.52 %1.38 %0.22 1،525،714 شاخص کل بورس

 میلیارد ریال 60،713،037 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 (68.9) آریا 2،295 شبریز

 19.5 بپاس (802) فملی

 12.7 غصینو (751) نوری

 6.3 وملل (587) فوالد

 (5.8) سمگا 556 وتجارت

 معامالت بلوک

 درصد کل از معامالت بلوک ن(ارزش)میلیارد توما حجم)میلیون( نماد

 %3 2.9 6.9 ولبهمن

 %20 22 70 وسبحان

 14% 15.1 2 شیراز

 %13 14.7 5 پارسان

 %18 20 12 تاپیکو

 %13 14.7 17.7 فارس

 %18 20 10 تیپیکو

 %100 109.4 123.6 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

76%

19%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت



  

 

 

14 

 

کاالگزارش روزانه بازار اوراق بهادار و   

 زگ
 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 08/02/1401قیمت)دالر( 09/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 104،10 105.36 1.19%نفت

 %0.81 107،31 106،44 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 08/02/1401قیمت)دالر( 09/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.7 3،031 3،052 آلومینیوم

 %0.55 9،774 9،720 مس

 %0.7 4،136 4،107 روی

 %0.83 2،278 2،259 سرب

 %4.68 33،281 31،722 نیکل

 ((www.trading economics.com 14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

 های آتی فلزات گرانبها:قیمت

 کاال/تاریخ
 قیمت هر انس )دالر(

 ماهه24 ماهه12 ماهه6 ماهه1

 80.2،010 20.1،951 50.1،923 20.1،910 طال

 40.24 54.23 18.23 04.23 نقره

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

 قیمت قرادادهای آتی فلزات اساسی:

 کاال/تاریخ
 قیمت هر تن )دالر(

 25/12/2022 ماهه3

 2،757 3،044 آلومینیوم

 2،748 4،164 روی

 2،193 2،274 ربس

 9،655 9،822 مس

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
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 قیمت قرادادهای آتی فلزات آهنی:

 کاال/تاریخ
 قیمت هر تن )دالر(

 ساله 1 ماهه6 ماهه3 ماهه2 ماهه1

 483 505 520 532 619 قراضه فوالدی

 789 806 823 835 935 لگرد فوالدیمی

 (www.lme.com)منبع:   14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 

 2،927 2،981 2،930 2،885 اوره

 2،691 2،686 2،710 2،720 متانول

 8،717 8،671 8،666 8،646 پلی اتیلن سبک

PVC 8،573 8،626 8،603 8،594 

 12،810 12،640 12،655 12،660 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:  14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 

 

 

 

 (www sunsirs.com: )منبع 14:00ساعت  01/05/2022های درج شدهقیمت

  

 

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 

 20،820 20،860 20،710 20،660 آلومینیوم

 73،330 73،210 73،240 73،100 مس

 15،555 15،430 15،505 15،590 سرب

 27،775 27،720 27،565 27،360 روی

http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
http://www.lme.com/
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 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:
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 باشد.ک ملت می این گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانمحتوای 

 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 رویا معصومی ،مهدی فرجی

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی
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