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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

 %3.48 %1.67 %032 1،557،210 شاخص کل بورس

 %7.54 %3.66 %1.97 432،772 هم وزن شاخص 

 میلیارد ریال 61،787،706 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس ن تأثیرمیزا بورس

 23.32 سپهرو (1.529) چادک

(710.1) ستاش (622.) رمزه   

(850.1) گلک (8.981) باص   

(330.1) والدف  (18.65) ریاآ 

(578) ارسانپ  (16.46) گویاش 

 معامالت بلوک

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

%7.138 447 75 ورخاو  

 %12.95 66.5 10 فارسث

 %100 513.5 85 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

81%

15%

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

16 208،7  1،257- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

991.5 1،385 301 

788،1 4.9 پنجاه سهم بزرگ  611- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 مان(خرید)میلیاردتو

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 294،360 5،785 64.85 76.01 6،781 274،054

 یحقوق 2،066 3،095 34.7 23.54 2،100 1،365

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 اردتومان(میلی(معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

17.1 8،921 19.7 24.7 1.26- 991.4- 
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

22% 78%
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1

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

189

104

1

69

28

3

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

خص کل بورس اوراق بهادار تهران طی روز جاری با شا 

واحد قرار  1،557،213هزار کاهش، بر ارتفاع  25حدود 

گرفت.روند شاخص کل چندین روز اصالحی بوده است. 

واحد خواهد بود.  1،545،000حمایت اول آن محدوده 

واحد  1،500،000حمایت بعدی آن نیز در محدوده 

واحد  1،580،000شاخص نیز در محدوده است. مقاومت 

قرار گرفته است. انتظار بر این است در کوتاه مدت 

 شاخص کل روند اصالحی را ادامه دهد و پس از یک استراحت کوتاه مدت، روند صعودی خود را بازپس گیرد.

 

 

 وزنشاخص کل همنمودار

 8،732وزن طی روز جاری با شاخص کل هم 

واحد قرار  432،773واحد کاهش، بر ارتفاع 

وزن در حال حاضر بر روی گرفت. شاخص کل هم

واحد قرار گرفته است که  430،000حمایت 

باشد و سقف کانال نزولی شکسته شده نیز می

رود از محدوده فعلی، بازگشت داشته انتظار می

باشد و به روند صعودی خود ادامه دهد. در صورت 

 .نیز اصالح داشته باشد 420،000ه تواند تا محدودعبور از این محدوده، می
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        p/navکمترین                                                                                       p/eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( تآخرین قیم نماد

 0 720.65 2،243 ودروخ

 0 919.91 2،033 خساپا

 0 724.59 3،797 خگستر

 0 366.87 1،173 پارسخ

 0 475.32 960 رمانک

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 123.32 20.23 8،050 سپهرو

 51.82 48.77 3،378 ریختخ

 17.43 36.59 4،693 وتورخم

 15.29 34.01 4،795 غربث

 13.58 70.38 9،250 دیریتم

 برترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 273.76 2.58 708.60 14،170 سابیک

 259.02 5.93 1،536 13،500 آسیاتک

 30.02 54.64 1،640 8،050 سپهرو

 23.68 17.37 411.61 17،540 تربتق

 22.30 75.57 1،685 26،180 مرادف

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

آخرین  نماد

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،939 31.96 100،100 شصفها

 0.01 803.94 15.72 10،001 ینادس

 0.02 1،827 40.64 19،250 فراورک

 0.02 1،137 25.46 94،750 کبیرش

 0.03 1،022 38.84 193،800 ارومق

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 919.91 4.87 2،033 ساپاخ

 724.59 5.97 3،797 گسترخ

 720.65 4.96 2،243 ودروخ

 475.32 5.51 960 کرمان

 366.87 4.71 1،173 پارسخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 21.53 3 نبروج

 4.44 3.26 فنرژی

 2.41 1.69 خارکش

 3.8 22.92 سناو
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز حجم معامالتYTM(last)میر
1000%1816990,6700.000323.84-03-1,000,0001401اخزا814

7800%0635980,0900.000223.33-04-1,000,0001401اخزا815

219035995600.00010.2297177600-08-10000001403اخزا001

268476190100.00040.2296248000-06-10000001403اخزا005

228126313900.00030.2296219500-05-10000001403اخزا004

187776440200.00050.229643300-04-10000001403اخزا003

238756096500.00040.2293265200-07-10000001403اخزا006

019735768300.00130.2292207300-11-10000001403اخزا009

159875729000.00210.228857400-11-10000001403اخزا010

199315914900.00390.228629100-09-10000001403اخزا008

249665801000.00290.2285335500-10-10000001403اخزا002

129245939600.00290.228578600-09-10000001403اخزا007

192318801000.00260.22362500-10-10000001401اخزا902

23219885000.0010.22272500-03-10000001401اخزا918

102528705000.00290.222544500-11-10000001401اخزا903

0.22255000-065237499000.0019-08-10000001402اخزا820

211129402200.00210.2225700-06-10000001401اخزا901

152878538900.00260.2225500-12-10000001401اخزا904

0.2224118200-163798117800.0012-03-10000001402اخزا909

0.2222100-065537379000.0037-09-10000001402اخزا821

0.222157500-256027183600.0017-10-10000001402اخزا914

0.22193300-075247500000.0013-08-10000001402اخزا910

141059440000.00260.22188500-06-10000001401اخزا818

183508265000.00080.219811000-02-10000001402اخزا905

12729616000.00170.21961900-05-10000001401اخزا817

064627780000.0010.2194104800-06-10000001402اخزا908

03639670000.00250.21461900-05-10000001401اخزا816
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 30/01/1401قیمت)دالر( 02/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 111،42 110.28 1.03%نفت

 %1.05 109.99 111،15 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  23/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 30/01/1401قیمت)دالر( 02/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.77 2،931 2،983 ینیومآلوم

 %0.03 9،475 9،478 مس

 %0.34 3،755 3،768 روی

 %1.86 2،146 2،186 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  23/05/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح  قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

920.%  000،560،441  000،089،414  سکه تمام بهار   

.120%  000،950،97  000،508،97 یم سکهن   

.140%  000،205،49  000،054،49 بعر   

.010%  000،518،13  000،718،13 عیار 18الی ط   

900.%  650،033  653،303 رخ دالر آزادن   

440.%  397،642  035،724 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 

 2،833 2،855 2،872 2،939 اوره

 2،788 2،732 2،704 2،726 متانول

 8،520 8،550 8،639 8،705 پلی اتیلن سبک

PVC 8،544 8،477 8،475 8،436 

 13،020 13،080 12،955 13،100 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  23/05/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

         

 

http://www.lme.com/
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