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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

 %1.26 -%1.39 %0.05 1،541،981 شاخص کل بورس

 %2.52 -%1.63  %0.31 429،657 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 61،166،555 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس یزان تأثیرم بورس

559 گلک - اگرسز  541  

- ورین 475 - آریا  93  

- پدیسش 284 - داناد  .19  

- پناش 823 866. ماوندد   

823 مپنار 944. بمپنا   

 معامالت بلوک

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

%1.646 770 110 پآ  

 %14.73 184 21 امگس

 %6.53 81.6 17 حافظک

 %5.60 70 25 ارسپ

 %6.64 83.1 5 رازکد

 %4.80 60.32 2.9 دشتغ

 %100 02.1،249 180.9 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

70%

27%

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 

در  اشخاص حقیقی

 بازار سهام

7 921،3  230- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.3 1،799 288 

688 2.2 پنجاه سهم بزرگ  80- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 200،603 3،833 64.85 63.37 3،746 197،560

 یقوقح 1،458 1،766 29.87 31.34 1،853 1،264

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

ه خرید سران

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.4 5،912 19.1 19 1.01 54.1 
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

53% 47%
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

46

26

1

87

37

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 کل

کر بور   شاااااخ  

هادار تهران طی  اوراق ب

مالت روز راااری  معااا

له  عام پس از دو روز م

شاااادن در محاادوده 

با  بت،  حد  729مث وا

محاادوده  هد در  کااا

 1،560،000تواند تا محدوده با توره به روند نموداری شااااخ  کر، شااااخ  کر میواحد قرار گرفت.  1،541،981

واحد نیز رشاد  1،580،000عبور از میانه کانال صاعودی، هد  بعدی محدوده واحد رشاد داشاته باشاد و درصاورت 

هزار واحد قرار گرفته است و حمایت بعدی آن در محدوده  1،535،000داشته باشد. حمایت شاخ  کر در محدوده 

 واحد است. 1،510،000

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

 وزنشاخص کل هم

وزن در پایان شااااخ  کر هم

با  راری  عامالت روز   1،336م

افاازایااد، باار ارتاافااا  واحااد 

برخال   واحد ایستاد. 429،657

کر  کر، شااااخ   شااااخ  

ند صاااعودی دو روز هم وزن رو

مه داد و  ته خود را ادا گذشااا

شته  433رود طی روزهای آتی بتواند تا محدوده انتظار می صعود دا ست،  سقف کانال نزولی بلندمدت ا هزار واحد که 

در صورت  رسد کار سختی را در این محدوده داشته باشد.و بنظر می شودباشد که ناحیه ای مهم برای آن محسوب می

وزن نیز در های شاااخ  همهزار واحد خواهد بود. حمایت 450عبور از محدوده ذکر شااده، هد  بعدی آن محدوده 

 هزار واحد قرار دارد. 415هزار واحد و پس از آن در محدوده  425محدوده 
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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

 431.98 53.36 41،650 ددانا

 48.67 88.5 13،160 چارق

 23.19 55.81 4،160 سبحانو

 9.58 27.92 9،110 توساف

 4.34 5.14 29،290 پتروح

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول لیون(حجم)می آخرین قیمت نماد

 0.01 13.43 887 افس

 0 688.63 984 تاشس

 0 123 1،799 ارسپو

 0 43.24 5،160 نارو

 0 26.36 3،460 شسپا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 185.61 9.54 1،771 58،650 افزار

 46 43.80 2،014 77،500 موادش

 33.52 5.51 184.76 10،021 ینادس

 23.38 4.67 109 41،650 انادد

 12.29 12.08 148.67 7،780 گسترف

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 5،085 63.98 51،960 صفهاس

 0.02 855 18.61 190،150 ارومق

 0.02 1،139 29.79 13،340 امالش

 0.02 2،947 81.52 109،980 ذرآو

 0.04 588.22 25.57 13،120 قزویث

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 688.63 0.3 984 شستا

 287.34 0.29 2،104 خودرو

 264.54 1.36 3،792 بملتو

 201.76 0.65 3،401 گسترخ

 196.36 1.13 1،963 وتجارت

 های مشکوکحجم

 شاخ  حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 7.69 8.86 پارسش

 18.26 10.14 الستحپ

 3.04 18.40 یستمس

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,86029.8وخارزم

%8,41032.9وسپهر

%2,30634.30پترول

%11,11036.1وپترو

%3,73036.7ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,1842.18ومدیر

2,8712.63وسکاب

8,1502.76مدیریت

2,0833.49وهامون

3,2053.63پردیس
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%2312993,2800.000422.76-03-1,000,0001401اخزا918

%15978578,1490.00222.69-11-1,000,0001403اخزا010

%21894606,0400.00222.69-08-1,000,0001403اخزا001

%23866615,6100.001922.69-07-1,000,0001403اخزا006

%26838626,0200.002522.63-06-1,000,0001403اخزا005

%18768651,2000.001922.61-04-1,000,0001403اخزا003

%21103944,1100.000122.61-06-1,000,0001401اخزا901

%19922597,6800.003722.60-09-1,000,0001403اخزا008

%12915600,0000.003322.60-09-1,000,0001403اخزا007

%22803639,0000.003322.58-05-1,000,0001403اخزا004

%24957586,7900.005222.55-10-1,000,0001403اخزا002

%01964584,9800.00622.51-11-1,000,0001403اخزا009

%22.51-1496948,0100.0005-06-1,000,0001401اخزا818

%15278859,5000.001721.99-12-1,000,0001401اخزا904

%19222886,2000.001221.97-10-1,000,0001401اخزا902

%0626986,0100.001221.87-04-1,000,0001401اخزا815

%21.75-04482771,1800.0009-07-1,000,0001402اخزا907

%21.74-25593726,4600.0066-10-1,000,0001402اخزا914

%21.74-06544745,8600.0008-09-1,000,0001402اخزا911

%21.74-06544745,9000.0088-09-1,000,0001402اخزا821

%10243877,3100.001921.73-11-1,000,0001401اخزا903

%16370819,2500.001421.73-03-1,000,0001402اخزا909

%07515758,0000.001621.70-08-1,000,0001402اخزا910

%06453784,0000.002321.66-06-1,000,0001402اخزا908

%06514759,0000.001221.63-08-1,000,0001402اخزا820
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 10/03/1401قیمت)دالر( 11/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 116،48 114،67 1.58%نفت

 %1.56 115،6 117،41 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  01/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 10/02/1401قیمت)دالر( 11/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %3.57 2،879 2،776 آلومینیوم

 %1.27 9،547 9،426 مس

 %1.24 3،938 3،889 روی

 %0.28 2،167 2،173 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  01/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

تهقیمت روز گذش درصد تغییرات  شرح قیمت امروز 

921.%  000،980،511  000،059،351 که تمام بهارس   

911.%  000،000،48  000،000،58 یم سکهن   

.920%  000،500،54  000،000،55 بعر   

540.%  000،302،41  000،763،41 عیار 18الی ط   

.601%  000،113  000،613 رخ دالر آزادن   

430.%  507،342  483،424 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

27/05/2022 30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 

 2،791 2،773 2،767 2،812 اوره

 2،676 2،802 2،797 2،804 متانول

 9،025 8،920 8،812 8،796 پلی اتیلن سبک

PVC 8،199 8،278 8،405 8،387 

 13،220 13،220 13،240 13،235 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  01/06/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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 زگ
 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 


