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 زگ
 

 

 شرح رویداد بازار سهام 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دومین روز معامالتی هفته جاری، روزی در محدوده منفی را 

هزار واحدی ایستاد. در شروع روز  572میلیون و  1هزار واحد کاهش، بر ارتفاع  5سپری کرد و با حدود 

کرد اما نزدیک شدن به محدوده سقف تکنیکالی معامالتی جاری، شاخص کل در حدود هزار واحد رشد 

میلیونی در نماد خساپا و در پی آن منفی شدن نمادهای محصوالت  100، و همچنین عرضه 1400سال 

جات و محصوالت غذایی پس از چندین روز صف خرید، باعث شد کلیت بازار با افت روبرو غذایی، شیرینی

وزن اما بر خالف شاخص کل عمل کرد و طی ص کل همشود و شاخص کل وارد فاز اصالحی شود. شاخ

هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز طی  444واحد افزایش، در محدوده  325روز جاری با 

واحد قرار گرفت. بیشترین تأثیر منفی را بر  489هزار و  21واحد منفی شد و بر ارتفاع  87روز جاری 

الد و شتران داشتند. بیشترین تأثیر مثبت را نیز نماد وامید داشت شاخص کل، نمادهای شپنا، فملی، فو

اما برای بازگشت شاخص کافی نبود. شاخص فرابورس نیز بیشترین تأثیر را از نمادهای آریا، شگویا و 

              غصینو پذیرفت. گروه محصوالت غذایی همچنان شاهد بیشترین توجه سهامداران در بین تمامی 

وانبارداری و زراعت نیز در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نقلوبازار است. گروه های حمل گروه های

این سه گروه مذکور، بیشترین ورود پول را به خود اختصاص داده بودند. گروه محصوالت غذایی با حدود 

میلیارد تومان،  12با  میلیارد تومان و گروه زراعت 16وانبارداری با نقلومیلیارد تومان، گروه حمل 35

بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. بیشترین خروج پول نیز از گروه فرآورده های نفتی ثبت شد. 

میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. در پایان معامالت روز جاری، از  464در مجموع از بازار در حدود 

نماد در محدوده مثبت به کار خود  312منفی و نماد در محدوده  296نماد فعال در بازار سرمایه،  608

 پایان دادند.
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 اخبار تک سهم ها 

  مبلغ 1400اسفند ماه  29صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در دوره یک ماهه منتهی به ،

( %17.2( درصد آن مربووط به فروش داخلی و )%82.8میلیارد تومان درآمد داشته است که ) 114.7

 %32.76به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل درصد آن مربوط 

 .افزایش داشته است %112.8افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 

  7،856به ازای هر سهم  1400اسفند ماه  29ماهه منتهی به تاریخ  12شرکت سیمان ساوه در دوره 

 .( افزایش داشته است%51.81مشابه سال قبل )ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره 

 1400اسفند ماه  29ماهه منتهی به تاریخ  12ارخانجات مخمل و ابریشم کاشان در دوره شرکت ک 

ریال سود محقق کرده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل  612به ازای هر سهم 

 .ریال زیان محقق کرده بود 287شرکت به ازای هر سهم مبلغ 

  به ازای هر سهم  1400اسفند ماه  29به تاریخ ماهه منتهی  12شرکت داروسازی اکسیر در دوره

( افزایش داشته %103.37ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) 7،187

 .است

  تومان؛ رئیس مجمع: احتمال دارد با توجه به اقدامات  2،475تقسیم سود عالی در مجمع جم پیلن ؛

ی در نیمه دوم یا حتی زودتر برای شرکت داشته صورت گرفته برای تامین خوراک بودجه تعدیل

باشیم. مراحل پایانی ثبت افزایش سرمایه باقی مانده است. قیمت پروپیلن براساس فوب خلیج فارس 

ساله با پتروشیمی جم است. حفظ بازارهای موجود  10+ آیسیس + هزینه حمل و با تکیه بر قرارداد 

 .ی اصلی شرکت استو توسعه بازارهای صادراتی در برنامه ها

  حفارس از تغییر کرایه حمل آرد خبر داد: شرکت  حمل ونقل بین المللی خلیج فارس اعالم نمود

ریال تغییر  72،000ریال به  41،000کرایه حمل آرد نانوایی به ازای حمل هر کیسه بطور متوسط از 

 .یافت

 سوی مراجع ذیصالح به  کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت اعالم نمود قیمت های مصوب جدید از

هر کیلوگرم -2ریال  120،000هرکیلوگرم جو دامی در مبادی ورودی  -1شرح ذیل ابالغ گردید: 

هرکیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی -3ریال  120،000ذرت دامی در مبادی ورودی 

 .ریال170،000
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  در محصوالت این شرکت کشت و صنعت پیاذر اعالم نمود، حذف ارز ترجیحی آرد مورد مصرف

درصدی در قیمت خرید آرد گردیده که این امر موجب افزایش قیمت  133شرکت موجب افزایش 

 .گرددت به نسبت مقدار مصرف آرد در محصول میتمام شده محصوال

  ریال تعیین  120،000شرکت لبنیات پاستوریزه پاک بیان داشت نرخ هر کیلو شیر خام به قیمت پایه

 گردیده است.

 بورس اوراق بهادار: اخبار

  مدیر نظارت بر بورس اوراق بهادار در خصوص شایعاتی مبنی بر فروش نماد سایپا با رنج منفی از

های اجتماعی و بین اهالی بازارگفت: هر کسی با فروش سوی صندوق بازنشستگان فوالد در شبکه

شود. در صورت اثبات نونی میرنج منفی نماد سایپا بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار دهد، برخورد قا

موضوع فوق، سازمان بورس و اوراق بهادار با آن برخورد قانونی خواهند کرد که شیوه برخورد هم 

متفاوت است. مسدود کردن آن کد و یا تغییر شیوه فروش، از جمله برخوردهای قانونی است که در 

 .اردشود و به شدت و ضعف آن تخلف هم بستگی داین راستا انجام می

 های مدیریت سهام عدالت تغییر مدیره سازمان بورس: روش گذشته باعث شد که مدلعضو هیات

نامه اجرایی سهام عدالت توسط کارگروهی که بدین منظور تشکیل پیدا کند و در حال حاضر آیین

های نامه اجرای سهام عدالت مجامع عمومی شرکتشده در دست بررسی قرار دارد. بعد از اصالح آیین

گیرد زمان معامالتی شود و بعد از آن شورای عالی بورس تصمیم میاستانی سهام عدالت برگزار می

 شدن سهام عدالت چه وقتی باشد.

 اخبار بورس کاال و انرژی

  عوارض صادراتی محصوالت فوالدی )انواع ورق فوالدی و میلگرد و تیرآهن(، حذف شد. عوارض

 .درصد کاهش یافت 5وارض اسلب به درصد و ع 2شمش و آهن اسفنجی به 

  قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی برای معامالت هفتگی در بورس کاالی ایران از سوی

 .ریال اعالم شد 249.203دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس نرخ ارز  

  تن  922و  هزار 216اردیبهشت ماه میزبان عرضه یک میلیون و  25تاالر سیمان روز یکشنبه

 .سیمان بود
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 20  هزار تن وکیوم باتوم در تاالر حراج باز عرضه شد 20هزار تن سنگ آهن کلوخه و. 

 50  ،تن شمش روی،  860تن شمش آلومینیوم، یک هزارو  350هزار و  9هزار تن آهن اسفنجی

تن شمش سرب در تاالر محصوالت  140هزار تن مس کاتد و  11تن مس کاتد،  90هزار و  5

 .عتی و معدنی عرضه شدصن

  تن مواد پلیمری،  104هزار و  39تاالر فرآورده های نفتی و پترو شیمی در این روز شاهد عرضه

 .مواد شیمیایی، گوگرد، قیر، لوب کات، روغن پایه و اسالک واکس بود

  تن نبشی بود 308تن قیر و  890هزار و  11تاالر صادراتی بورس کاالی ایران میزبان عرضه. 

 تن ضایعات پلیمری، ضایعات فلزی، منو کلرو استیک  94ار فرعی نیز عرضه یک هزار و باز

عدد  700اسید،هیپو کلریت سدیم )آب ژاول( و هیپوکلریت کلسیم، ام دی اف خام و یک هزار و 

 .بشکه خالی را تجربه کرد

  کاالی ایران تن انواع کاال در تاالرهای مختلف بورس  775هزار و  387در مجموع یک میلیون و

 عرضه شد.
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 شاخص کل

ین اواحد نتوانست از 1،580،000برخورد به محدوده مقاومتی  از شاخص کل بورس اوراق بهادار پس

واحدی ایستاد.  1،572،979را شروع کرد و بر ارتفاع  یمحدوده عبور کند و مطابق انتظارات، روند اصالح

واحد را پیش رو خواهد داشت که  1،560،000شاخص کل در صورت ادامه روندی اصالحی، حمایت 

واحد و پس از آن  1،580،000ودی آن است. هدف شاخص نیز در وهله اول محدوده عکف کانال ص

 .واحد خواهد بود 1،600،000
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 وزنشاخص کل هم

واحد رسید.  444،972واحد رشد، به محدوده  325وزن در طی معامالت روز جاری با شاخص کل هم

وزن کماکان ادامه دارد و پیش از خروج از کانال نزولی و گذر از مقاومت عودی شاخص کل همروند ص

اما، شاخص کل  RSIواحد در حرکت است. از دید اندیکاتور  452هزار واحدی، به سمت هدف  443

رسد سرعت وزن به سقف خود رسیده است و برای مدتی اصالح را در پیش خواهد داشت. به نظر میهم

وزن طی روزهای آتی همانند گذشته نباشد و این محدوده را در طی مدت زمان ت شاخص کل همحرک

هزار واحد  427واحد و پس از آن در محدوده  443بیشتری لمس کند. حمایت شاخص نیز در محدوده 

 قرار دارد.

 اخبار کالن اقتصادی و سیاسی

 زامات مربوط به ساختار و تشکیالت طبق اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ احکام و ال

واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صالحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 

 .با اصالحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابالغ شد 13.86
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 های بانکی و گردش ها؛ از درآمد فرزندان گرفته تا خودرو، سودوزیر کار مطرح کرد؛ معیار دهک بندی

های های مالی مثل خودرو گردش بانکی سودای از متغیربندی مجموعهمالی: وی گفت: معیار دهک

بندی نیست و بعد خانواده را با درآمد، جریان های دهکخانه افراد جزو مالک بانکی است ملک و

بندی کل گردش عبدالملکی، برای دهک آقای گیریم. به گفتهمالی، حقوق و سود بانک را در نظر می

گیریم فرزندان خانواده شاغل هستند درآمد و ماشین دارند عمال جدا مالی خانواده را در نظر می

ها و وزارت کار تمام درآمد و دارایی خانواده را مالک قرار ا در سازمان هدفمندی یارانهشدند، ام

 .دهدمی

  درصدی نسبت به نرخ هفته گذشته، به رقم  0.01نرخ بهره بین بانکی با حداقل افزایش ممکن

 .درصد رسید 20.45

 اسی تی محصوالت اسهای حمایوزیر جهاد کشاورزی که ریاست شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست

ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و سازمان برنامه نامهکشاورزی را بر عهده دارد در

را ابالغ کرد. در  1400-1401و بودجه مصوبه قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی 

ایتی محصوالت اساسی های حممتن این نامه آمده است که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست

 17،000درصد  16کشاورزی، قیمت خرید تضمینی چغندر را برای هر کیلو چغندرقند بهاره با عیار 

 ریال را تعیین و تصویب کرد. 16،410درصد 15ریال و برای چغندرقند پاییزه با عیار 

 اخبار سایر بازار ها

  377میلیون و  1به روز گذشته،  درصد رشد نسبت 1.12عیار طی معامالت روز جاری با  18طالی 

 462میلیون و  14درصد داشت و با قیمت  2.11هزار تومان معامله شد. سکه نقدی امروز رشدی 

هزار تومان معامله گردید.  845میلیون و  7درصد رشد،  0.64هزار تومان معامله شد. نیم سکه نیز با 

 .قیمت خورد هزار تومان 852میلیون و  4رشد کرد و  0.62ربع سکه هم 

  هزار  30درصد رشد داشت و  0.73در بازار ارز آزاد، دالر آمریکا نسبت به روز معامالتی گذشته خود

 تومان معامله شد. 31،650هزار و  31درصد رشد کرد و  0.72تومان معامله شد. یورو نیز  370و 

 



  

 

 

8 

 

کاالگزارش روزانه بازار اوراق بهادار و   

 زگ
 

 :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 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

15.3 297،8  21.1 21.1 1- 314.7- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1 1،453 79.3 56.4 1.41 137.5- 

765،1 4.5 پنجاه سهم بزرگ  18.8 19.7 1.05- 228- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

 تعداد خریداران ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید عنوان

 344،212 7،593 75.27 حقیقی 79.77 8،047 365،990

 1،971 2،320 23 حقوقی 18.49 1،865 1،767

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

خرید سرانه 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

16.4 10،088 22.1 22 1 464.9- 
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 :ربازا تابلوی هایترین

 

 

 

  

 

 

  

 

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 9.74 6،120 سنوین

 0 384.28 923 کرمان

 0 323.63 1،782 خاور

 0 228.10 7،070 شپنا

 0 126.33 2،442 فلوله

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 35 62 3،672 سبزوا

 24.84 45.54 4،798 کویر

 18.6 16.19 4،118 ثجوان

 16.71 36.70 7،880 مدیریت

 14.58 19.36 5،550 دزهراوی

 برترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 276.23 2.28 630.47 10،370 اسیاتک

 36.18 98.04 3،547 53،050 سکارون

 24.79 73.37 1،819 34،050 پخش

 19 24.22 460 2،785 لتجارو

 16 19.54 312 15،370 شتولی

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.12 445.02 57.69 15،410 پالست

 0.13 327.03 42.65 4،790 وجامی

 0.13 396.16 54.64 13،730 والنا

 0.14 605.16 88.25 35،300 گکیش

 0.21 724.66 156.95 45،500 میدکو

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 4.79 41.20 شگل

 4.56 51.52 شپاکسا

 3.05 27.63 فسازان

 2.79 182.44 ملت

 2.31 2.36 تشتاد

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می خرین قیمتدرصد آ آخرین معامالت نماد

 647 2.37 2،414 خودرو

 567 1.47 3،900 خگستر

 409 4.98 1،264 خپارس

 384 0 923 کرمان

 323 1.98 1،782 خاور
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 %7.8 %1.3 (0.34) 1،572،979 کل بورس شاخص

 میلیارد ریال  62،546،658 ارزش کل بازار

 

 

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 (43.7) آریا (1،432) شپنا

 (19.5) شگویا (804) فملی

 (15.6) غصینو 707 وامید

 9.08 شرانل (515) فوالد

 (8.1) فزر (512) شتران

 

 

 

 معامالت بلوک

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

 %8.3 9.85 7.5 اتکای

 %10 11.8 28 ومدیر

 %8.3 9.84 6.5 وامید

 %10 11.8 8 وصندوق

 %8.5 9.99 13.7 فملی

 %12.7 15 3.3 میدکو

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

82%

15%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار
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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 ،ی فرجیمهد

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی
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