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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 %0.83 -%3.04 -%1.25 1،534،029 شاخص کل بورس

 %3.21 -%3.77  -%1.78 424،847 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 60،878،295 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 18.53 غدیرف -1،696 فوالد

- چادک 378،1 - رمزه  .8616  

- امیدو 025،1 6510. داناد   

- ملیف 580  -10.65 صینوغ 

- گلک 570  -10.65 ارونم 

 معامالت بلوک

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

%9115. 214.531 10.673 سیرح  

 %20.28 273.5 50 تایدح

 %13.87 186.95 50 بملتو

 %6.49 87.5 10 سپهو

 %22.83 307.8 60 بوعلیو

 %2.51 33.908 3.92 گامس

 %8.90 120 10 مداکه

 %9.20 124.01 8.5 صندوقو

 %100 99.1،348 203.093 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

80%

16%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :تابلوخوانی بازار

 :معامالت خرد

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ول حقیقیورود پ

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

9.9 052،5  646- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.83 1،198 72.5 

355،1 3.4 پنجاه سهم بزرگ  348- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 شفرو

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 215،418 4،146 63.42 73.97 4،835 234،143

 یقوقح 1،938 2،097 32.08 21.53 1،407 1،242

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

10.7 6،537 19.2 20.7 1.07- 616- 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

47

1

66

9

4

صف فروش

صف فروش کمتر از حجم مبنا

صف فروش بدون معامله

صف خرید

صف خرید کمتر ازحجم مبنا

صف خرید بدون معامله

تعداد صف های خرید و فروش
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

:شاخص کلنمودار    

ر ارتفاع واحد کاهش نسبت به روز قبل، ب 19،372شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز جاری با 

بر آن، سطح  خود را نیز از دست داد و عالوه 1،550،000واحد قرار گرفت. شاخص کل در روز جاری سطح حمایتی  1،534،029

دان واحد قرار دارد که چن 1،525،000دست رفت. حمایت بعدی شاخص که در محدوده  که از نیز است RSI 50حمایتی 

یکاتورها، واحد کاهش داشته باشد. با توجه به وضعیت اند 1،510،000رسد شاخص کل تا حمایت استوار نیست و به نظر می

 انتظار اصالح از شاخص کل وجود دارد.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 :وزنشاخص کل هممودار ن

واحد قرار گرفت.حمایت میانی کانال  424،847واحد کاهش، بر ارتفاع  7،694اری با وزن طی معامالت روز جشاخص کل هم

هزار واحد وجود دارد که محدوده حمایتی  420وزن نیز امروز از دست رفت و انتظار اصالح تا محدوده صعودی شاخص کل هم

50 RSI صورت از دست رفتن حمایت ذکر شده، در رود با واکنش مثبت در این محدوده مواجه شود. نیز هست و انتظار می

دهد که وزن نشان میهزار واحد قرار گرفته است. بررسی وضعیت اندیکاتوری شاخص کل هم 400بعدی در  مایتیمحدوده ح

بازگشت از این محدوده وجود  وزن باشد و انتظارتواند سطح حمایتی خوبی برای شاخص کل همهزار واحد می 420محدوده 

 د.دار
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 35.15 67.05 5،790 ومعادن

 12.75 12.62 12،600 کاوه

 11.17 19.48 8،510 فتوسا

 7.42 10.03 13،130 پیزد

 4 4.54 27،750 ستران

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 22.19 18،960 فایرا

 0 882.33 994 ستاش

 0 302.66 980 کرمان

 0 237.25 2،005 وتجارت

 0 146.74 1،620 خاور

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 78.83 5.08 401.13 17،200 سابیک

 58.11 4.74 275.65 44،300 ددانا

 37.18 12.33 458.55 20،860 فغدیر

 19.99 73.84 1،476 31،050 لیاش

 13.25 81.57 1،080 5،880 شپارس

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

ریالی میانگین 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 2،242 59.05 40،090 سنیر

 0.03 1،350 41.77 5،790 تشتاد

 0.04 1،326 54.15 10،360 سکرد

 0.04 1،004 41.71 1،562 بیراف

 0.04 1،169 55.98 6،250 وینج

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 882.33 0.9 994 شستا

 581.59 1.02 2،184 ودروخ

 531.77 1.12 1،951 ساپاخ

 488.07 1.99 3،540 گسترخ

 302.66 2.78 980 کرمان

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 28.5 33.52 موتوب

 3.11 4.94 لتجارو

 2.6 0.59 سامآ

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,97030.9وخارزم

%8,64033.6وسپهر

%2,35035.10پترول

%11,36036.8وپترو

%4,27837.5ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,2702.29ومدیر

2,8832.67وسکاب

4,3062.89وتوسم

8,6003.17مدیریت

1,5603.35ثامید
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 نه اسالمیاسناد خزا

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز حجم معامالتYTM(last)میر

11,600%1810993,6300.000326.27-03-1,000,0001401اخزا814

289,300%24960582,1100.000622.84-10-1,000,0001403اخزا002

189,900%21897603,1700.001222.84-08-1,000,0001403اخزا001

24,400%19925593,7200.001222.84-09-1,000,0001403اخزا008

275,800%26841622,6000.001322.83-06-1,000,0001403اخزا005

92,200%18771647,7000.001422.83-04-1,000,0001403اخزا003

126,700%22806635,1500.000922.82-05-1,000,0001403اخزا004

126,500%23869613,0200.001422.82-07-1,000,0001403اخزا006

39,000%01967580,0400.000522.82-11-1,000,0001403اخزا009

68,300%22.80-12918596,6000.0013-09-1,000,0001403اخزا007

96,200%15981576,1000.002322.78-11-1,000,0001403اخزا010

1,900%1266963,6300.000022.74-05-1,000,0001401اخزا817

7,300%0629984,0100.000522.49-04-1,000,0001401اخزا815

700%15281857,0400.000822.19-12-1,000,0001401اخزا904

20,000%21106943,5200.000622.16-06-1,000,0001401اخزا901

4,200%16373815,4000.000522.10-03-1,000,0001402اخزا909

71,200%10246874,2200.000322.07-11-1,000,0001401اخزا903

400%21378813,5200.002622.05-03-1,000,0001402اخزا906

69,000%19225884,6000.001322.01-10-1,000,0001401اخزا902

5,000%06547742,4300.001521.99-09-1,000,0001402اخزا911

3,300%04485769,0000.003321.86-07-1,000,0001402اخزا907

111,700%06456781,5200.000721.81-06-1,000,0001402اخزا908

114,100%07518755,9000.004221.80-08-1,000,0001402اخزا910

100%20.89-06547752,4900.0031-09-1,000,0001402اخزا821

1,000%18344837,0000.010720.78-02-1,000,0001402اخزا905

6,000%1499954,9900.004718.51-06-1,000,0001401اخزا818
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

  

  

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.16%  000،020،714  000،260،714  سکه تمام بهار 

0.25%  000،750،80  000،095،80  نیم سکه 

1.38%  000،520،50  000،202،15  ربع 

030.%  000،977،13  000،297،13 عیار 18طالی    

160.%  500،730  000،730  نرخ دالر آزاد 

220.%  200،424  654،324  نرخ دالر نیما 


