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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

 %5.14 %0.58 %0.15 1،582،142 شاخص کل بورس

 %9.71 %0.77 %0.30 441،510 هم وزن شاخص 

 میلیارد ریال 62،785،095 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس ن تأثیرمیزا بورس

 8.02 ددانا 480 حکشتی

 6.32 وملل 418 شپدیس

 4.09 حگهر 365 پارس

 (3.61) غصینو 322 نوری

 3.47 بپیوند 235 شپنا

 معامالت بلوک

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

%1.97 49.86 22.5 وبصادر  

 %29.95 754.975 149.5 وبوعلی

 %41 1،031 54.95 سصوفی

 %6.65 167.75 25 پاکشو

 %2.75 65.865 3.73 غدشت

 %4.04 102 10 وتوکا

 %3.96 100 8 فوالد

 %3.92 99 15 شپنا

 %5.95 150 3 کگهر

 %100 45.2،520 68.291 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

79%

18%

ارزش معامالت

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

 زگ
 

 :تابلوخوانی بازار

 :معامالت خرد

حجم  عنوان

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ج پول ورود و خرو

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

9.3 247،5  212.3- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

988.9 1،301 172.2 

265،1 2.9 پنجاه سهم بزرگ  195.5- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 مان(خرید)میلیاردتو

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 242،649 4،949 73.1 73.79 4،996 224،178

 یحقوق 1،596 1،736 25.64 24.95 1،689 1،400

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 اردتومان(میلی(معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

10.3 6،771 20.4 22.3 1.09- 37.1- 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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56% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

43

21

1

106

43

2

صف فروش
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کلمودارن

مت وا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از اصالحی چند روزه و پولبک به مقروبرومطابق نمودار  

واحد، توانست به  1،580،000ه شده شکست

این محدوده واکنش مثبت نشان دهد و باالی 

این محدوده تثبیت شود. در گام اول انتظار 

مت ورود شاخص که به سوی مقامی

واحد حرکت کند و در صورت  1،600،000

دوده واحد خواهد بود. حمایت شاخص نیز در مح 1،670،000عبور از این محدوده، هدف بعدی محدوده 

 واحد قرار دارد. 1،580،000

 

 وزنشاخص کل همنمودار

ودی چندماهه، چند روزی اصالح داشت، روز کنونی با عوزن که پس از یک روند صشاخص کل هم 

واحد، واکنش  440،000برخورد به حمایت 

مثبت نشان داد و از این ناحیه بازگشت داشت. 

، در ادامه در صورت عدم ایجاد جو منفی در بازار

وزن بار دیگر ر بر این است تا شاخص کل هماانتظ

واحد حرکت کرده  450،000به سمت محدوده 

و بار دیگر شانس خود را برای عبور از این 

ن محدوده آاز محدوده مقاومتی ذکر شده، هدف بعدی  بورعمحدوده بیازماید. همچنین در صورت 

واحد و پس از آن محدوده  440،000ه هزار واحد خواهد بود. حمایت فعلی شاخص محدود 470،000

 .واحد است 430،000
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        p/navکمترین                                                                                       p/eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.18 2.90 9،978 سیناد

 0 384.56 2،128 خساپا

 0 264.67 4،081 خگستر

 0 318.03 1،006 کرمان

 0 107.03 1،689 خاور

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 52.34 63.55 2،764 شپاکسا

 16.29 146.36 9،830 مدیریت

 9.82 9.63 4،584 ثجوان

 5.83 15.24 3،359 وکار

 4.94 14.76 7،620 فتوسا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 286.37 2.42 695.64 13،500 سابیک

 33.38 18.40 614.43 12،050 بپیوند

 16.07 10.90 175.29 12،880 اتکآسی

 15.37 2.36 36.31 33،200 ددانا

 15.32 113.55 1،740 35،000 حبندر

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 7،960 29.04 101،400 شصفها

 0 10،741 75.47 95،550 شکبیر

 0.03 2،798 92.82 53،700 سکارون

 0.04 1،776 72.51 19،800 کفرآور

 0.04 1،529 74.87 9،978 سیناد

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 658 0.1 1،039 شستا

 395.98 4.14 2،639 بترانس

 384.56 1.16 2،128 خساپا

 318.03 1.85 1،006 کرمان

 307.52 0.04 2،364 خودرو

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 21.73 233 نبروج

 4.45 3.05 فنرژی

 2.13 2.53 وسرمد

 2.1 37.15 افرا

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%5,02030.3وخارزم

%2,40936.3پترول

%4,17137.20ثمسکن

%7,60038.8وسپهر

%19,25039.4وکادو

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,4752.25ومدیر

3,0542.79وسکاب

4,6013.08وتوسم

9,8203.28مدیریت

1,6423.45ثامید
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد T M (la s t)حجم معامالت

100%23.23%2322987,4900.05-03-1,000,0001401اخزا918

1,200%22.99%0.03-14106941,680-06-1,000,0001401اخزا818

189,500%22.98%0.08-12925592,010-09-1,000,0001403اخزا007

361,600%22.95%0.15-22813631,150-05-1,000,0001403اخزا004

205,800%22.95%21904599,5100.06-08-1,000,0001403اخزا001

47,800%22.95%19932590,0400.02-09-1,000,0001403اخزا008

696,200%22.93%26848619,0000.11-06-1,000,0001403اخزا005

222,600%22.90%01974576,8000.17-11-1,000,0001403اخزا009

536,000%22.89%23876609,7100.12-07-1,000,0001403اخزا006

114,800%22.89%18778644,5000.11-04-1,000,0001403اخزا003

189,700%22.88%15988572,5000.15-11-1,000,0001403اخزا010

146,500%22.88%24967579,3000.25-10-1,000,0001403اخزا002

101,600%22.88%1817990,4500.14-03-1,000,0001401اخزا814

3,800%22.69%0.02-0636980,030-04-1,000,0001401اخزا815

100%22.64%1273960,0000.10-05-1,000,0001401اخزا817

100%22.56%15288851,7000.00-12-1,000,0001401اخزا904

2,100%22.53%0364965,0000.22-05-1,000,0001401اخزا816

7,600%22.45%10253869,0000.26-11-1,000,0001401اخزا903

115,600%22.32%19232879,8000.11-10-1,000,0001401اخزا902

6,800%22.12%21113940,0000.28-06-1,000,0001401اخزا901

100,500%22.04%25603719,6200.28-10-1,000,0001402اخزا914

8,200%22.04%06524751,3300.26-08-1,000,0001402اخزا820

300%22.04%21385810,5100.44-03-1,000,0001402اخزا906

104,800%22.01%06463777,0100.13-06-1,000,0001402اخزا908

17,200%21.99%18351826,0000.24-02-1,000,0001402اخزا905

12,000%21.99%04492765,0000.51-07-1,000,0001402اخزا907

17,500%21.97%16380813,2000.43-03-1,000,0001402اخزا909

121,500%21.96%07525751,6000.47-08-1,000,0001402اخزا910

78,300%21.94%06554740,0000.41-09-1,000,0001402اخزا911

2,600%21.73%06554742,0000.55-09-1,000,0001402اخزا821
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

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

  

 

 

 شرح  قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.95%  000،190،143  000،560،414  سکه تمام بهار   

1.26%  000،950،78  000،950،97  نیم سکه 

11.0%  000،020،49  000،205،49  ربع 

1.87%  000،561،13  000،518،13 عیار 18طالی    

040.%  500،303  650،303  نرخ دالر آزاد 

600.%  898،247  397،624  نرخ دالر نیما 


