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 شرح رویداد بازار سهام 

                   افت روز گذشته خود ،یهفته جار یروز معامالت سومینشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

واحد ایستاد. خبر حذف عوارض  583میلیون و  1هزار واحد رشد، بر ارتفاع  10جبران کرد و با حدود  ار

صادراتی در گروه فلزات، باعث سبزپوشی این گروه شد که تأثیر محسوسی بر رشد شاخص کل گذاشت. 

ه بازار مثبت امروز را تشکیل داد. همچنین معامالت متعادل گروه خودرویی نیز از عوامل دیگری بود ک

های آتی، از مهم ترین اخباری بود که بر روند عات مبنی بر احتمال توافق در روزدر میانه های بازار، شای

هزار واحد رشد،  4وزن نیز طی روز معامالتی جاری با حدود صعودی شاخص اثر گذاشت. شاخص کل هم

 130خوبی را پشت سر گذاشت و با  زخص فرابورسی نیز روهزار واحدی قرار گرفت. شا 449بر ارتفاع 

بیشترین تأثیر را بر شاخص کل طی روز واحدی قرار گرفت.  620هزار و  21واحد رشد، بر ارتفاع 

معامالتی جاری، نمادهای فوالد، فملی، وامید و و ومعادن داشتند که همگی تأثیری مثبت بر شاخص 

رابورس را نیز نمادهای آریا، صبا و غصینو داشتند. بیشترین توجه کل گذاشتند. بیشترین اثر بر شاخص ف

گذاری ها به خود جلب سهامداران را امروز گروه های فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی و سرمایه

میلیارد تومان، گروه استخراج کانه های فلزی ورود  160کردند. گروه فلزات اساسی ورود پول در حدود 

میلیارد را ثبت کردند.  40گذاریها ورود پولی در حدود میلیارد تومان و گروه سرمایه 58د پولی در حدو

میلیارد تومان ثبت گردید. در  188در مجموع معامالت خرد سهام و صندوق ها، ورود پولی در حدود 

اد در محدوده نم 200نماد در محدوده مثبت و  424نماد فعال در بازار،  624پایان معامالت امروز از میان 

 منفی به کار خود پایان دادند.
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 اخبار تک سهم ها 

 20.2، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیگسترپارس در دوره  وندیپ یشرکت برق و انرژ 

 نیدرآمد شرکت در ا شرکت است. یتومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل اردیلیم

کاهش داشته  %20.17قبل  یماه ها نیانگیو نسبت به م شیافزا %37.71دوره نسبت به ماه قبل 

 درآمد داشته است. شیافزا %93.98ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  است.

 اردیلیم 42.3، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیدر دوره  رانیا یمواد معدن یفرآور 

دوره  نیدرآمد شرکت در ا شرکت است. یتومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

 داشته است. شیافزا %28.76قبل  یماه ها نیانگیو نسبت به م شیافزا %15.53نسبت به ماه قبل 

 درآمد داشته است. شیافزا %1585.22ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره 

  تومان درآمد  اردیلیم 137.7، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیدوره فوالد شاهرود در

دوره نسبت به ماه قبل  نیدرآمد شرکت در ا شرکت است. یداشته که تمام آن مربوط به فروش داخل

شرکت نسبت به دوره  داشته است. شیافزا %16.77قبل  یماه ها نیانگیکاهش و نسبت به م 2.99%

 درآمد داشته است. شیافزا %23.61سال قبل ماهه مشابه  1

 به  1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12و گوشت زاگرس شهرکرد در دوره  ریشرکت ش

 شی( افزا%34.07سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 425هر سهم  یازا

 داشته است.

 هر سهم  یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  رانیا یشرکت داده پرداز

داشته  شی( افزا%55.56سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ) الیر 1،400

 است.

 تومان درآمد داشته  اردیلیم 85، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیدر دوره  سیپاکد

( درصد آن مربوط به کل صادرات %4.74و ) یآن مربوط به فروش داخل ( درصد%95.26است که )

تومان را به عنوان  ونیلیم 435اسفند ماه، مبلغ  29به  یماهه منته کیشرکت در دوره  شرکت است.

 برگشت از فروش ثبت کرده است.

 الیر 139هر سهم  یبه ازا 1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  نینو مهیشرکت ب 

 ( کاهش داشته است.%90.82سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل )
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 به  1400اسفند ماه  29 خیبه تار یماهه منته 12در دوره  انیرانیا یگذار هیشرکت گسترش سرما

 که در مدت مشابه سال قبل ستیدر حال نیمحقق کرده است و ا انیز الیر 3،385هر سهم  یازا

 سود محقق کرده بود. الیر 4،900هر سهم مبلغ  یشرکت به ازا

 171.6، مبلغ 1401ماه  نیفرورد 31به  یماهه منته کیدر دوره  یقطعات فوالد دینورد و تول 

( درصد %5.33و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%94.67تومان درآمد داشته است که ) اردیلیم

 شیافزا %41ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

 درآمد داشته است.

 تومان  اردیلیم 74.9، مبلغ 1400اسفند ماه  29به  یماهه منته کیو رابر در دوره  ریتا اسای رانیا

( درصد آن مربوط به %43.93و ) ی( درصد آن مربوط به فروش داخل%56.07درآمد داشته است که )

درآمد  شیافزا %10.67ماهه مشابه سال قبل  1شرکت نسبت به دوره  است. کل صادرات شرکت

 داشته است.

 اخبار بورس اوراق بهادار:

 یتارنما ipo.tse.ir اریدر اخت یدیبورس تهران اطالعات مف هیاول یعرضه ها یبه عنوان مرجع اصل 

 یمال یگران و نهادها لیگذاران، تحل هیرود که سرما یدهد و انتظار م یگذاران قرار م هیعموم سرما

 هیاول هدر شرف عرض یدر جلسات معارفه شرکت ها یشتریمذکور، مشارکت ب یبا مراجعه به تارنما

 6مطلب فوق گفت: براساس ماده  انیمعاون ناشران و اعضاء بورس تهران با ب داشته باشند.

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران موظف  هیو عرضه اول یسینو رهیدستورالعمل پذ

 یبورس تهران تارنما 1400رو در سال  نیشد. از ا هیاول هایمختص عرضه  ییتارنما اندازیبه راه

 کرد. اندازیراه  ipo.tse.ir یخود را به نشان هیولعرضه ا

 هیاست در عرضه اول یگفتن؛ اشتندهزار نفر مشارکت د 700و  ونیلیم کیددانا  هیدر عرضه اول 

 ینفر مشارکت داشتند. استقبال سهامداران از عرضه ها 132هزار و  580و  ونیلیم کی «اتکیاس»

 امیپ رد،یشده صورت بگ یجدول زمان بند یمناسب بازار و طبق اطالع رسان طیکه در شرا هیاول

 بورس و فرابورس دارد. یسازمان و شرکتها یبرا یمهم
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 بورس کاال و انرژیاخبار 

 امور  ریز؛ ندهیماه آ کیظرف  ،یاتیتوسط سازمان مال "ییسپرده کاال یگواه" فیتکل نییتع

 سیبورس کاال، از رئ دگانیاز برگز لیتجل شیهما نیدر اول یسخنان یط ییو دارا یاقتصاد

 "ییسپرده کاال یگواه"سازمان با  نیا فیماه، تکل کیخواست حداکثر ظرف  یاتیسازمان امور مال

 بازار را روشن کند. نیدر ا

 عرضه  زبانیماه م بهشتیارد 26روز دوشنبه  رانیا یبورس کاال یو معدن یتاالر محصوالت صنعت

و  میتن س 20و  2هزار تن مس کاتد 2تن مس کاتد،  180تن مس مفتول،  725هزارو  کی

 .بود یمفتول مس

 تاالر شدگرم شمش طال در تاالر مذکور عرضه  36و  ومینیتن مفتول آلوم 20 نیامروز همچن .

 .بود ریتن ق 900هزار و  20عرضه  زبانیروز م نیدر ا زین رانیا یبورس کاال یصادرات

 و  ینفت ی. تاالر فرآورده هابود مانیتن س 500هزار و  171شاهد عرضه  زین مانیس تاالر

روغن موتور، لوب  ه،یروغن پا ر،یق ،یمریتن مواد پل 497هزار و  61عرضه  زبانیم زین یمیپتروش

 .بود PDA TARکات و 

 کرداف خام را تجربه  یو ام د پلیاست افیتن ال 581عرضه  رانیا یبورس کاال یفرع بازار. 

 شدعرضه  رانیا یمختلف بورس کاال یتن انواع کاال در تاالرها 623هزار و  258مجموع  در. 
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 شاخص کل

واحد  1،583،800واحد رشد بر ارتفاع  10،820با  یروز جار یتهران ط شاخص کل بورس اوراق بهادار

 تیواحد قرار دارد و در صورت تثب 1،580،000 یاکنون درمحدوده مقاومتقرار گرفت. شاخص کل هم

 احدو 1،600،000در محدوده  یهدف بعد یخود را به سو یروند صعود تواندیمقاومت، م نیا یباال

 کینزد ندهیدر آ تواندیواحد است که م 1،640،000در دسترس شاخص محدوده ادامه خواهد داد. هدف 

 است.واحد  1،550،000شاخص محدوده  یفعل تیمحدوده برسد. حما نیبه ا

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6 

 

کاالگزارش روزانه بازار اوراق بهادار و   

 زگ
 

 وزنشاخص کل هم

واحد قرار گرفت.  449،224واحد رشد بر ارتفاع  4،252با  یجار یوزن در روز معامالتشاخص کل هم

مقاومت  یخود را ادامه داد و به سو یروز استراحت، روند شارپ صعود کیوزن پس از شاخص کل هم

ذکر  دهوزن در محدودارند که شاخص کل هم نیاز ا تیحکا کاتورهایهزار واحد در حرکت است. اند 452

 یهادر نظر داشت در روند دیبه استراحت دارد. هرچند با ازیعرضه روبرو خواهد شد و ن شیشده، با افزا

واحد  443وزن در محدوده شاخص کل هم تیها استناد کرد. حماکاتوریچندان به اند توانینم ،یشارپ

 قرار دارد.

 اخبار کالن اقتصادی و سیاسی

 هزار تومان  18هزار تومان به  13.2شکر درب کارخانه از  لوگرمیمصوب هر ک متیکه ق یدر حال

               که یطوربه رسدیبه فروش م ییباال یهامتیمحصول در بازار با ق نیاست اما ا افتهی شیافزا

 هزار تومان پرداخت کرد. 30تا  25 دیشکر با لوگرمیک کی دیخر یبرا یدانیم یهااساس گزارشبر

 که نسبت  دیدرصد رس 46.9به  1400خدمات در زمستان  یهابخش دکنندهیتول متیتورم ساالنه ق

 داشته است. شیواحد درصد افزا 0.6گذشته،  زییدر پا یدرصد 46.3به تورم ساالنه 
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 ماه  کیظرف  هیاصالح قانون بازار سرما سینوشیپ نکهیا انیمجلس با ب یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 رانیا یبورس کاال ریمس یگفت: در ابتدا شود،یارسال م یبه صحن علن یینها یبندبا جمع ندهیآ

با  مادر بدنه دولت همراه بود ا ییهابا مقاومت دیجد یو ورود کاالها رشیگذشته، پذ یهاسال یط

اقتصاد با  یسازشفاف ریگذشته در مس یهااز مقاومت یاریبس زدهم،یو اقدامات دولت س دینگاه جد

 .از بستر بورس کاال کنار رفته است یریگبهره

  دالر صادرات داشته  اردیلیم 15در سال گذشته  یمیصنعت پتروش نکهینفت با اشاره به ا ریمعاون وز

 یبرا یمیصنعت پتروش شده است. قیتزر مایدالر به سامانه ن اردیلیم 12.5 زانیم نیاست، گفت: از ا

 است. یدر بخش باالدست یگذار هیسرما ازمندیخوراک ن نیو تضم داریپا نیتام

 وگو در گفت یبرا یاز تهران به صورت رسم اضیعربستان روز دوشنبه اعالم کرد که ر یانرژ ریوز

بر  دیبن سلمان ضمن تاک زیعبدالعز مشترک )آرش( دعوت به عمل آورده است. یگاز دانیمورد م

 آنجا وجود دارد. یگاز نیادیمطلب ادامه داد که منافع مشترک در منابع موجود در م نیا

 خبار سایر بازار هاا

 و  ونیلیم 1نسبت به روز گذشته،  کاهشدرصد  0.27با  یمعامالت روز جار یط اریع 18 یطال

 14 متیو با ق درصد داشت 0.86کاهشی برابر امروز  طرح جدیدهزار تومان معامله شد. سکه  378

هزار تومان  895و  ونیلیم 7درصد رشد،  0.64با  اماسکه  میهزار تومان معامله شد. ن 358و  ونیلیم

 .خورد متیهزار تومان ق 852و  ونیلیم 4رشد کرد و  درصد 1.03د. ربع سکه هم یمعامله گرد

 هزار  30داشت و  کاهشدرصد  0.1گذشته خود  ینسبت به روز معامالت کایبازار ارز آزاد، دالر آمر در

 تومان معامله شد. 902هزار و  31و  کاهش یافتدرصد  0.02 زین ورویتومان معامله شد.  570و 

 

 

 

 



  

 

 

8 

 

کاالگزارش روزانه بازار اوراق بهادار و   

 زگ
 

 :نمای بازار

 

 :معامالت خرد

حجم  عنوان

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 یاردتومان(میل(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

14.1 743،7  20.6 16.2 1.28 204.1 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

796.8 1،132 87.8 31 2.83 32.2- 

857،1 4 پنجاه سهم بزرگ  20.7 13.6 1.52 28- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

 تعداد خریداران ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید عنوان

 305،465 6،707 72.78 حقیقی 71.91 6،627 402،484

 1،731 1،819 19.74 حقوقی 20.6 1،898 1،740

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

15 9،216 22 16.5 1.33 188.3 
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 :بازار تابلوی هایترین

 

 

 

  

 

 

  

 

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 72.73 1،700 کرازی

 0 108.36 4،501 غبشهر

 0 57.68 5،220 تلیسه

 0 35.09 11،970 قچار

 0 32.46 3،811 دکوثر

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت مادن

 274 427 1،668 جلیت

 95.98 257 7،490 فملی

 75.8 116 2،776 وسینا

 54.42 64.85 1،767 فسرب

 54.34 111،27 6،340 فخوز

 برترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 666.84 2.27 1،518 10،880 اسیاتک

 60.30 12.25 739 4،412 ومدیر

 36.23 10.22 370 16،420 غگیال

 27.43 3.44 94 3،682 پارسول

 22.89 2.04 46.88 6،320 ولکار

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 4،090 87.02 79،850 وبرق

 0.02 1،866 46.26 34،250 گکیش

 0.04 2،257 110 28،050 زکشت

 0.07 666 50.02 4،760 وجامی

 0.08 210 17.53 9،520 وزمین

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 23.15 44.68 شکربن

 8.8 12.95 سهرمز

 6.15 6.92 والنا

 5.07 13.81 شگل

 3.77 13.15 فسازان

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 887 5 1،303 خپارس

 606 0.46 2،180 خساپا

 486 5.97 4،044 گسترخ

 462 1.43 2،405 خودرو

 427 4.97 1،668 تجلی
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

یر نسبت به درصد تغی

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 %7.9 %2.84 0.68 1،583،800 شاخص کل بورس

 میلیارد ریال  62،976،506 ارزش کل بازار

 

 

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 44.26 آریا 1،694 فوالد

 14.23 صبا 1،207 فملی

 (13.53) غصینو 560 وامید

 8.32 فرابورس 507 ومعادن

 7.98 تجلی 503 کگل

 

 معامالت بلوک

 درصد کل از معامالت بلوک ارزش)میلیارد تومان( حجم)میلیون( نماد
 %15.9 46.4 35 اتکای

 %4.9 14.3 36.4 پارسیان

 %2.1 6.1 4 وغدیر

 %5.4 15.7 13 فوالد

 %55.6 162.3 223 فملی

 %1.6 4.6 4.6 وتوکا

 %4.5 13.1 2.9 میدکو

 %6.7 19.6 12.3 کچاد

 %3.4 10 20 حفاری

 %100 292.1 351.2 مجموع

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

84%

12%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار
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 ای جهانیهقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 23/02/1401قیمت)دالر( 26/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 109،94 110.49 0.49%نفت

 %0.70 111،55 110،76 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 23/02/1401قیمت)دالر( 26/02/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.11 2،788 2،819 آلومینیوم

 %0.55 9،774 9،720 مس

 %1.80 3،489 3،552 روی

 ((www.trading economics.com 14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

 های آتی فلزات گرانبها:قیمت

 کاال/تاریخ
 قیمت هر انس )دالر(

 ماهه24 ماهه12 ماهه6 ماهه1

 00.1،901 60.1،846 90.1،820 30.1،809 طال

 27.22 41.21 07.21 97.20 نقره

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

 قیمت قرادادهای آتی فلزات اساسی:

 کاال/تاریخ
 قیمت هر تن )دالر(

 25/12/2022 ماهه3

 2،652 2،750 آلومینیوم

 2،500 3،492 روی

 2،008 2،074 سرب

 8،935 9،060 مس

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  16/05/2022های 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

 429 437 445 454 479 قراضه فوالدی

 728 731 737 739 801 میلگرد فوالدی

 (www.lme.com)منبع:  14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 

 2،923 2،906 2،915 2،902 اوره

 2،775 2،733 2،704 2،672 متانول

 8،675 8،651 8،665 8،645 پلی اتیلن سبک

PVC 8،588 8،617 8،625 8،659 

 12،990 12،795 12،750 12،750 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 

 

 

 

 (www sunsirs.com)منبع:  14:00ساعت  16/05/2022های درج شدهقیمت

  

 

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 

 20،550 20،120 20،240 20،020 آلومینیوم

 71،110 70،600 71،400 71،470 مس

 14،880 14،995 15،040 15،130 سرب

 25،415 25،300 25،755 25،565 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 رگزاری باناین گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کامحتوای 

 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 رویا معصومی ،مهدی فرجی

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی
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