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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

 -%1.91 -%1.49 -%1.79 1،514،331 شاخص کل بورس

 -%1.48 -%1.22  -%2.24 420،006 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 47،389،561 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- والدف 471،3 - ریاآ  58  

- پناش 436،1 - اگرسز  13  

- فجرب 312،1 - غدیرف  62  

- ورین 227،1  22- گویاش 

- شبندر 151،1  11- غصینو 

 معامالت بلوک

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

%9.601 287.12 74 افرینح  

 %25.34 371 35 اصیکوت

 %55.10 806.717 50.42 چادک

 %100 837.1،464 159.42 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

73%

23%

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

9.1 726،4  1،140- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،770 - 521  

597،1 3.6 پنجاه سهم بزرگ  494- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 212،999 3،808 56.35 75.08 5.074 215.511

 یقوقح 1،854 2،693 39.85 21.12 1.47 1،109

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

خرید سرانه 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

10.4 6،758 17.9 23.5 - 231.  - 228،1  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

16% 84%
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

219

132

1

45

20

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

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 

واحد کاهش، بر  27،669معامالت روز جاری با 

واحد ایستاد. حمایت اول  1،514،309ارتفاع 

واحد قرار  1،510،000شاخص کل در محدوده 

دارد که حمایت چندان قوی ای نیست و انتظار 

رود شاخص کل تا محدوده حمایتی بعدی می

واحد اصالح داشته باشد و  1،480،000خود در 

از این محدوده بتواند به سمت باال بازگردد. 

 کنند.وضعیت اندیکاتورهای تکنیکال نیز روند نزولی شاخص کل رو تأیید می

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

 وزنشاخص کل هم

وزن طی روز جاری با شاخص کل هم

 420،006واحد کاهش، بر ارتفاع  9،650

آن محدوده حمایتی واحد قرار گرفت که 

شود؛ اما انتظار بر این است محسوب می

وزن ابتدا تا محدوده شاخص کل هم

واحد کاهش داشته باشد تا  404،000

بتواند قدرت الزم را برای بازگشت کسب 

رسد در کوتاه مدت روندی کند. شاخص کل مجددا به درون کانال نزولی بلندمدت خود بازگشته است و به نظر می

هزار واحد قرار دارد. اولین مقاومت شاخص  380وزن در محدوده ایت بعدی شاخص کل همنزولی خواهد داشت. حم

 هزار واحد است. 430وزن نیز محدوده کل هم
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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

 10.57 9.20 18،240 زغالک

 4.67 7.02 11،770 پتروو

 3.37 11.95 28،500 بینم

 2.09 2.76 15،450 ازکگ

 36.79 280.49 3،931 فارست

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 5.77 16،570 بیکسا

 0 901.90 950 شستا

 0 572.98 2،008 وودرخ

 0 416.73 1،811 ساپاخ

 0 171.35 3،169 گسترخ

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 19.96 3.87 77.33 6،570 لکارو

 18.52 4.88 90.46 39،650 انادد

 15.50 51.67 801.43 3،931 فارست

 11.5 54.40 625.69 7،590 کنوت

 10.99 105.50 1،160 78،100 موادش

 فروش بدترین نسبتهای خرید به

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 1،179 36.84 13،070 قزویث

 0.03 1،693 64.99 12،680 امالش

 0.05 1،977 101.98 12،020 نوشغ

 0.05 1،386 73.97 16،570 ابیکس

 0.06 1،479 90.55 31،300 نفتف

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 901.90 3.26 950 شستا

 572.98 4.97 2،008 خودرو

 416.73 4.88 1،811 ساپاخ

 287.68 2.55 3،710 بملتو

 280.49 2.99 3،931 فارست

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 6.39 2.03 شپارس

 3.98 8.77 انادد

 3.57 3.19 سیستم

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,60228.2وخارزم

%130,41032.0وملی

%8,32032.4وسپهر

%2,22332.8پترول

%3,52035.9ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,0302.16ومدیر

2,7772.64وسکاب

4,1602.85وتوسم

7,8102.9مدیریت

1,9703.47وهامون
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%237995,4800.002226.65-03-1,000,0001401اخزا918

%1258966,5000.001423.92-05-1,000,0001401اخزا817

%1491948,1600.000223.80-06-1,000,0001401اخزا818

%0349972,0000.001923.56-05-1,000,0001401اخزا816

%15973579,5600.001822.71-11-1,000,0001403اخزا010

%01959584,0400.002422.71-11-1,000,0001403اخزا009

%24952586,5100.001222.70-10-1,000,0001403اخزا002

%18763652,1000.001722.70-04-1,000,0001403اخزا003

%23861617,2600.001922.69-07-1,000,0001403اخزا006

%26833627,0200.002322.69-06-1,000,0001403اخزا005

%22798639,5000.000922.69-05-1,000,0001403اخزا004

%19917598,2000.002822.69-09-1,000,0001403اخزا008

%12910600,7500.002922.68-09-1,000,0001403اخزا007

%21889608,4900.003822.63-08-1,000,0001403اخزا001

%19217888,1700.002322.08-10-1,000,0001401اخزا902

%2198947,9000.004822.05-06-1,000,0001401اخزا901

%0621988,6000.002622.05-04-1,000,0001401اخزا815

%10238879,2100.002621.83-11-1,000,0001401اخزا903

%18336834,2800.003721.75-02-1,000,0001402اخزا905

%04477773,4000.002221.73-07-1,000,0001402اخزا907

%16365821,7100.00321.70-03-1,000,0001402اخزا909

%25588728,8200.003221.70-10-1,000,0001402اخزا914

%06539748,2300.003121.70-09-1,000,0001402اخزا821

%06448785,8100.002521.70-06-1,000,0001402اخزا908

%21.62-21370820,0000.0173-03-1,000,0001402اخزا906

%07510761,0000.004221.59-08-1,000,0001402اخزا910
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 13/03/1401قیمت)دالر( 16/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 119،39 120،19 0.66%نفت

 %0.82 121،17 120،18 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  06/06/2022شده های درجقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 13/03/1401قیمت)دالر( 16/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2.23 2،726 2،787 آلومینیوم

 %2.36 9،509 9،734 مس

 %0.82 3،864 3،896 روی

 %1.24 2،169 2،142 سرب

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

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

581.%  000،002،351  000،095،051 که تمام بهارس   

.580%  000،005،58  000،000،58  نیم سکه 

00.%  000،000،65  000،000،65 بعر   

210.%  000،430،41  000،123،41 عیار 18الی ط   

250.%  002،613  000،713 رخ دالر آزادن   

300.%  180،524  249،424 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 

 2،855 2،791 2،773 2،767 اوره

 2،861 2،839 2،802 2،797 متانول

 9،033 8،990 8،920 8،812 پلی اتیلن سبک

PVC 8،278 8،405 8،387 8،397 

 13،320 13،220 13،220 13،240 کائوچوی طبیعی

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

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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