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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

 %2.10 %2.72 -%0.71 1،553،376 شاخص کل بورس

 %5.08 -%1.73  -%0.97 432،541 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 61،653،116 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 23.6 غدیرف -1،107 فوالد

- ودروخ 607 - سپهرو  7.571  

- رمپنا 446 - رمزه  3.551  

- ارسف 616  -12.2 ریاآ 

- چادک 395  10.01 داناد 

 معامالت بلوک

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

%5.122 777.4 149.5 بوعلیو  

 %10.24 317.72 114 ارسپ

 %3.16 98.578 1.49 رماشاک

 %2.45 76.96 0.8 غدیرش

 %15.60 483.9 476 ستاش

 %4.85 150 10 غدیرو

 %5.39 167.1 15 دیزلخ

 %19.55 605 30.74 غدیرف

 %6.94 214.76 13 کچاد

 %6.59 204 15 کگل

 %100 3،095.418 825.53 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

78%

17%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت



  

 

 

2 

 

 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

10.9 425،5  451- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،588 8.4- 

273،1 3.3 پنجاه سهم بزرگ  299- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 تومان(خرید)میلیارد

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 252،979 4،776 65.19 73.61 5،393 241،329

 یقوقح 1،662 2،293 31.3 22.88 1،676 1،368

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((مالتمعا

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

12.1 7،327 18.9 22.3 1.18- 535- 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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144

82

1

65

30

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

26% 74%

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

1

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی
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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

 29.94 41.05 10،130 فوالی

 18.34 22.61 1،293 وآرین

 17.05 41.8 11،290 وآتی

 14.38 33.48 2،170 وهامون

 13.88 20.16 6،800 ختراک

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.06 40.09 3،732 بموتو

 0 829.62 997 شستا

 0 626.36 2،149 خودرو

 0 441.71 1،957 ساپاخ

 0 402.04 992 رمانک

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 211.59 3.63 768.35 16،390 سابیک

 91.27 3.53 322.24 41،800 داناد

 19.93 34.33 684.34 17،790 تربتق

 16.5 82.95 1،368 5،770 پارسش

 14.88 7.08 105.46 3،423 لپارسو

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.05 490.64 26.17 3،330 ارکو

 0.05 220.21 12.95 12،400 آینده

 0.08 1،032 83.54 88،500 کبیرش

 0.12 1،280 158.86 49،750 پاسب

 0.12 876.88 111.94 3،588 گسترخ

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 829.62 1.77 997 شستا

 657.37 1.32 1،150 اذرف

 626.36 5 2،149 خودرو

 441.71 4.95 1،957 خساپا

 402.04 5.97 992 رمانک

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 21.57 50 بروجن

 17.02 40.09 موتوب

 4.31 70.42 بمپنا

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%5,29031.7وخارزم

%2,39836.3پترول

%4,27837.20ثمسکن

%11,77038.8وپترو

%3,48239.7ختوقا

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,5772.38ومدیر

3,0062.79وسکاب

4,5203.02وتوسم

9,3003.39مدیریت

1,6423.51ثامید
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر
%1811993,6100.001623.70-03-1,000,0001401اخزا814

%0358967,6100.000723.02-05-1,000,0001401اخزا816

%18772646,6100.001822.89-04-1,000,0001403اخزا003

%23870612,1400.001822.86-07-1,000,0001403اخزا006

%21898602,7300.001522.85-08-1,000,0001403اخزا001

%15982574,8000.003222.85-11-1,000,0001403اخزا010

%24961581,7000.003622.85-10-1,000,0001403اخزا002

%22807634,5000.003022.85-05-1,000,0001403اخزا004

%26842622,3100.000722.83-06-1,000,0001403اخزا005

%19926593,5000.003622.83-09-1,000,0001403اخزا008

%12919595,9800.002222.82-09-1,000,0001403اخزا007

%22.80-01968579,9900.0015-11-1,000,0001403اخزا009

%2316991,0600.000222.74-03-1,000,0001401اخزا918

%1267963,5100.000622.45-05-1,000,0001401اخزا817

%0630983,4900.000522.45-04-1,000,0001401اخزا815

%10247873,0600.000522.21-11-1,000,0001401اخزا903

%21107942,9500.001622.19-06-1,000,0001401اخزا901

%19226883,5100.001722.14-10-1,000,0001401اخزا902

%06518753,0000.002522.13-08-1,000,0001402اخزا820

%04486766,2900.000322.13-07-1,000,0001402اخزا907

%22.10-06548741,0200.0036-09-1,000,0001402اخزا911

%16374815,0200.002822.09-03-1,000,0001402اخزا909

%07519752,9000.002622.09-08-1,000,0001402اخزا910

%22.06-06457779,1100.0006-06-1,000,0001402اخزا908

%22.03-25597722,1000.0041-10-1,000,0001402اخزا914

%18345844,9800.000719.51-02-1,000,0001402اخزا905
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 05/03/1401قیمت)دالر( 06/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 115،07 114،09 0.86%نفت

 %1.73 117،40 119،43 نفت برنت

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

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 05/03/1401قیمت)دالر( 06/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.21 2،865 2،871 آلومینیوم

 %0.02 9،459 9،461 مس

 %2.89 3،735 3،843 روی

 %3.21 2،089 2،156 سرب

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

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.17%  000،031،514  000،002،714 رسکه تمام بها   

1%  000،509،97  000،750،80  نیم سکه 

0.99%  000،020،50  000،205،50  ربع 

630.%  000،898،13  000،977،13 عیار 18طالی    

980.%  005،430  005،730 رخ دالر آزادن   

280.%  890،424  200،424  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 

 2،812 2،840 2،859 2،849 اوره

 2،804 2،753 2،723 2،767 متانول

 8،796 8،648 8،522 8،534 پلی اتیلن سبک

PVC 8،363 8،281 8،203 8،199 

 13،235 13،175 13،085 13،100 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  28/05/2022های درج شدهقیمت

 موجودی انبار بورس لندن: ودار روندنم

 

         

 

http://www.lme.com/
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