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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

 -%1.84 -%1.77 %0.07 1،515،386 شاخص کل بورس

 -%1.70 -%2.16  -%0.22 419،065 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 60،109،784 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر رسبو

- کشتیح 325 5.622 ریاآ   

784 شپنا - انادد  .38  

693 ارسف - مگاس  .17  

992 ترانش 684. دیزلخ   

622 پدیسش 624. جلیت   

 معامالت بلوک

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

%21.64 174 7.5 هرمزس  

%20.68 166.26 1.4 ورین  

 %10.44 84.8 4 یپیکوت

 %21.47 67.16 7.3 غزر

 %38.80 312.73 28 فوالد

 %100 804.95 48.2 مجموع

دارالف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بها  

 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 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

6.9 773،3  447- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.99 1،468 251  

053،1 2.1 پنجاه سهم بزرگ  262- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 180،493 3،328 61.71 67.2 3،623 186،923

 یقوقح 1،591 1،867 34.63 29.13 1.571 1،290

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8 5،392 18.4 19.4 - 501.  - 063  
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 زگ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

65

32

112

68

95

123

37

61

9

24
21

0

50

100

150

سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

80

45

1

72

34

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

شااااخل کو بورو اوراق بهادار تهران 

ت ن مروزس سااااه  جااهیدر  مالت ا معااا

باااا 1401خااارداد17شااااااناااباااه

فزا محاادوده  یواحااد1،073شیا بااه 

حد رسااا 1،515،384 یت  .دیوا ما ح

 1،510،000شااااخل کو در محدوده 

واحد مانع کاهش بیشااتر شاااخل کو 

شاخل کو از این  شد و  در روز جاری 

شاخل کو در محدوده  شت. همچنان اولین حمایت  سمت باال دا شتی محدود به  واحد و  1،510،000محدوده بازگ

واحد قرار  1،530،000دوده واحد قرار دارد. هدف اول شاخل کو نیز در مح 1،480،000حمایت دوم آن در محدوده 

 شاخل کو روند بهتری را در ادامه هفته داشته باشد.گرفته است. انتظار بر این است 

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

 وزنشاخص کل هم

 یواحد941با کاهش وزن هم کو شاخل

حمایت  .دیهزار واحد رس419خود به عدد 

در محدوده نیز وزن دقیق شاخل کو هم

هزار واحد قرارگرفته است که در  419

صورت شکست حمایت فعلی، حمایت 

هزار واحد است  404بعدی آن در محدوده 

که انتظار واکنش مثبت در این محدوده 

هزار واحد و پس از آن  425بیشتر است. هدف شاخل کو نیز در صورت بازگشت از محدوده فعلی، ابتدا محدوده 

 هزار واحد است. 430محدوده 
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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

 13.06 16.38 9،740 پاهاس

 3.22 1.29 52،800 کارونس

 2.92 5.82 11،720 مازنس

 2.52 12.71 31،400 مرادف

 2.2 4.03 19،410 صوفیس

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 1.73 3،657 فریآو

 0 542.63 953 شستا

 0 262.63 2،019 خودرو

 0 272.6 1،811 خساپا

 0 195.47 891 رمانک

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 27.60 5.11 141.19 6،750 ولکار

 22.35 89.03 1،990 18،140 تربتق

 18.34 5.52 101.41 38،050 داناد

 15.66 50.75 795.19 1،042 ارابد

 12.85 4.37 56.24 3،231 لپارسو

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 1،387 47.29 4،700 سازانف

 0.04 1،505 69.49 31،050 نفتف

 0.06 2،049 135.78 82،250 رهشاح

 0.08 1،207 100.31 3،107 امانس

 0.09 122.01 11.09 7،480 یژنرف

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 542.63 0.31 953 شستا

 272.6 0.44 1،811 ساپاخ

 262.63 0.1 2،019 ودروخ

 243.95 0.72 3،187 گسترخ

 196.67 3.59 1،614 جلیت

 کهای مشکوحجم

 شاخل حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 6.22 19.78 یستمس

 4.36 19.94 ددانا

 20.84 18.79 الستحپ

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,58428وخارزم

%129,34031.80وملی

%8,29033وسپهر

%2,20333.10پترول

%3,33034.80ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,0152.08ومدیر

2,7962.51وسکاب

7,7702.71مدیریت

4,1822.75وتوسم

1,9473.27وهامون
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر
%1257967,2000.00123.81-05-1,000,0001401اخزا817

%01958584,5500.00022.70-11-1,000,0001403اخزا009

%18762652,5700.00122.69-04-1,000,0001403اخزا003

%22797640,0100.00022.68-05-1,000,0001403اخزا004

%12909601,0600.00122.68-09-1,000,0001403اخزا007

%24951587,5000.00222.65-10-1,000,0001403اخزا002

%15972580,6000.00322.65-11-1,000,0001403اخزا010

%19916599,1100.00122.65-09-1,000,0001403اخزا008

%21888608,9500.00222.62-08-1,000,0001403اخزا001

%26832628,4900.00222.60-06-1,000,0001403اخزا005

%23860619,2000.00322.56-07-1,000,0001403اخزا006

%1490951,2500.00322.47-06-1,000,0001401اخزا818

%2197947,6000.00122.45-06-1,000,0001401اخزا901

%0620988,9900.00222.39-04-1,000,0001401اخزا815

%15272861,1000.00322.22-12-1,000,0001401اخزا904

%19216888,8000.00122.04-10-1,000,0001401اخزا902

%10237879,2100.00021.93-11-1,000,0001401اخزا903

%06538748,4400.00421.72-09-1,000,0001402اخزا911

%06447786,2500.00121.70-06-1,000,0001402اخزا908

%25587729,2000.00121.70-10-1,000,0001402اخزا914

%04476774,0600.00121.70-07-1,000,0001402اخزا907

%21369819,9500.00021.70-03-1,000,0001402اخزا906

%16364822,2000.00121.69-03-1,000,0001402اخزا909

%07509760,6100.00121.68-08-1,000,0001402اخزا910

%0.01021.58-06508761,900-08-1,000,0001402اخزا820

%0.01121.55-06538750,000-09-1,000,0001402اخزا821

%236997,0000.00220.05-03-1,000,0001401اخزا918
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 16/03/1401قیمت)دالر( 17/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 118،72 118،50 0.18%نفت

 %0.12 119،51 119،65 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  07/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 16/03/1401قیمت)دالر( 17/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.11 2،787 2،756 آلومینیوم

 %0.97 9،734 9،639 مس

 %2.97 3،896 3،780 روی

 %2.98 2،142 2،206 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  07/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.09%  000،590،501  000،073،501  سکه تمام بهار 

0.58%  000،000،85  000،005،85  نیم سکه 

81.7%  000،000،56  000،000،55  ربع 

290.%  000،321،41  000،279،41 عیار 18طالی    

030.%  000،173  001،173  نرخ دالر آزاد 

520.%  924،424  198،624  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

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

 2،950 2،855 2،791 2،773 اوره

 2،877 2،861 2،839 2،802 متانول

 9،082 9،033 8،990 8،920 لن سبکپلی اتی

PVC 8،405 8،387 8،397 8،666 

 13،375 13،320 13،220 13،220 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  07/06/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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