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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

 %3.38 -%3.13 -%0.09 1،555،688 شاخص کل بورس

 %7.16 -%3.70 -%0.35 431،228 هم وزن شاخص 

 میلیارد ریال 61،787،706 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 20.01 سپهرو -1.034 فوالد

 12.98- غصینو 816 رمپنا

 9.08 ددانا 538 حکشتی

-345 فخاس  -5.05 مگاس 

 5.01 هورو 332- فخوز

 معامالت بلوک

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

%.861 20.1 3 ثفارس  

 %5.13 55.53 26.55 وبصادر

 %9.47 102.465 11.5 سمگا

 %6.03 65.29 13 کحافظ

 %2.63 28.5 150 مارون

 %17.93 194.04 19.6 غزر

 %53.76 581.69 47.6 فوالد

 %3.17 34.4 2 پکرمان

 %100 01.1،082 273.25 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

71%

24%

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

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

9.8 977،4  455- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،699 274 

312،1 2.9 پنجاه سهم بزرگ  274- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 229،241 4،671 66.82 70.11 4،901 229،483

 یحقوق 1،711 2،227 31.86 28.57 1،997 1،376

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

11.1 6،991 20.4 21.4 1.05- 223.5- 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کلنمودار

معامالت شاخص کل بورس اوراق بهادار در طی 

واحد کاهش نسبت به روز  1،521روز جاری با 

واحد ایستاد. با توجه  1،555،689قبل، بر ارتفاع 

چنان در به اندیکاتورها، وضعیت شاخص کل هم

اکنون بر حالت اصالح خواهد بود هرچند که هم

روی یک سطح حمایتی قرار گرفته است و از 

نیز کاسته شده است، اما وضعیت  RSIشیب تند 

واحد و پس از آن تا محدوده  1،545،000رود در مرحله اول تا سطح دهد و انتظار میکلی اصالح را نشان می

 واحد نیز اصالح داشته باشد. 1،520،000

 

 وزنشاخص کل همنمودار

وزن طی معامالت روز جاری با شاخص کل هم

واحد  431،228واحد کاهش، بر ارتفاع  1،544

اکنون در محدوده وزن همایستاد. شاخص کل هم

هزار واحد گرفته است و انتظار بر  430حمایتی 

با واکنش مثبت نسبت به این  که است این

محدوده مواجه شود، اما در صورت شکست این 

هزار واحد  420محدوده، حمایت بعدی محدوده 

بر سطح  RSIبازگشت از محدوده فعلی وجود دارد.  انتظارکه دهد خواهد بود. بررسی وضعیت اندیکتورها نشان می

 دهند.حمایت قرار گرفته و سایر اندیکاتورها نیز، خبر از پایان اصالح در همین محدوده می
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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

 44.83 47.24 1،233 بکهنوج

 38 41.94 1،476 وهور

 28.86 86.96 3،657 سامان

 19.35 32.82 7،520 بمپنا

 19.33 40.25 8،510 وسپهر

 هوشمندخروج پول 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 63.49 12،629 سپیدما

 0 861،14 1،021 شستا

 0 409.71 2،245 خودرو

 0 273.04 3،780 خگستر

 0 162.94 1،626 خاور

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 362.30 2.70 980.63 14،870 سابیک

 226.38 4.78 1،084 14،170 آسیاتک

 152.58 2.79 425.97 37،250 ددانا

 63.27 15.59 986.63 17،640 قتربت

 47 36.82 1،731 5،700 شپارس

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

ریالی  میانگین

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 562.63 5.09 10،004 سیناد

 0.04 762.46 34.65 12،570 آینده

 0.05 1،029 55.16 33،750 گکیش

 0.05 175.09 10.29 192،450 قاروم

 0.07 2،894 229.10 94،000 شکبیر

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 861.14 0.79 1،021 شستا

 525.64 5.92 1،020 کرمان

 409.71 -0.58 2،245 خودرو

 288.40 0.15 2،045 خساپا

 273.04 -0.71 3،780 خگستر

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 5.1 8.20 وسنا

 2.47 45.55 خموتور

 2 13.02 فنفت

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,98030.7وخارزم

%2,31534.8پترول

%4,17537.30ثمسکن

%18,38039وکادو

%8,40044وسپهر

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,4042.33ومدیر

8,9603.46ثامید

9,0503.48مدیریت

3,0863.53پردیس

5,2103.93وبوعلی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 
 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%2320988,520023.46-03-1,000,0001401اخزا918

%0634980,6000.000123.41-04-1,000,0001401اخزا815

%1815991,5000.000823.09-03-1,000,0001401اخزا814

%01972576,5200.000922.98-11-1,000,0001403اخزا009

%22.97-24965578,9000.0002-10-1,000,0001403اخزا002

%19930590,4600.000622.97-09-1,000,0001403اخزا008

%23874609,8500.000522.94-07-1,000,0001403اخزا006

%26846620,0000.001122.91-06-1,000,0001403اخزا005

%18776645,7000.00222.84-04-1,000,0001403اخزا003

%12923594,5000.002222.83-09-1,000,0001403اخزا007

%22811633,4700.002822.81-05-1,000,0001403اخزا004

%21902601,9500.004222.80-08-1,000,0001403اخزا001

%15986574,1700.00422.80-11-1,000,0001403اخزا010

%21111940,7400.001222.25-06-1,000,0001401اخزا901

%19230881,1000.000122.25-10-1,000,0001401اخزا902

%22.20-06461776,3300.0021-06-1,000,0001402اخزا908

%1271961,7500.001522.20-05-1,000,0001401اخزا817

%06552738,5300.000922.19-09-1,000,0001402اخزا821

%07523751,0000.001122.12-08-1,000,0001402اخزا910

%10251872,0000.001522.04-11-1,000,0001401اخزا903

%06552740,5000.000721.98-09-1,000,0001402اخزا911

%14104947,0000.003621.06-06-1,000,0001401اخزا818

%25601739,9900.029620.07-10-1,000,0001402اخزا914

%04490786,0000.027719.65-07-1,000,0001402اخزا907
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

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

 -WTI 110،07 111،42 1.21%نفت

 %1.79 111،15 113،14 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  24/05/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

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

 -%1.50 2،983 2،938 آلومینیوم

 -%0.18 9،478 9،460 مس

 -%0.47 3،786 3،768 روی

 %0.50 2،186 2،197 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  24/05/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

340.%-  000،980،414  000،804،414  سکه تمام بهار 

0.12%-  000،508،97  000،509،97  نیم سکه 

1.15%  000،045،49  000،020،50  ربع 

110.%  000،178،13  000،338،13 عیار 18طالی    

0.09%  365،303  650،303  نرخ دالر آزاد 

670.%-  503،724  839،524  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 شیمیایی: محصوالت

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 

 2،822 2،833 2،855 2،872 اوره

 2،773 2،788 2،732 2،704 متانول

 8،543 8،520 8،550 8،639 پلی اتیلن سبک

PVC 8،477 8،475 8،436 8،543 

 12،977 13،020 13،080 12،955 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  24/05/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

         

http://www.lme.com/
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 زگ
 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


