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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 -%2.10 -%1.40 %0.32 1،520،299 شاخص کل بورس

 -%1.77 -%1.92  %0.56 421،401 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 60،257،575 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

643 حکشتی 5.363 پاسب   

293 ستاش 0.661 اگرسز   

230 ملیف 369. گویاش   

822 پیلن مج 179. داناد   

702 بینم 096. زغالک   

 معامالت بلوک

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

%398. 738 200 بملتو  

%.101 97.835 8.5 همداک  

 %1.70 150.05 5 ارسانپ

 %2.22 195.18 70.33 ارسپ

 %22.92 2،016 238.303 ارسف

 %30.47 2،679 191.534 وغدیر

 %22.61 1،988 2.724 فملی

 %6.82 600.216 53.251 فوالد

 %1.41 124.2 6 فاسمین

 %2.32 204.45 23.5 شبندر

 %100 931.8،792 799.142 مجموع

س اوراق بهادارالف( اطالعات مربوط به شاخص بور  

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

65%

32%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 :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

5.7 250،3  250- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

 صندوق با درامد

 ثابت و مختلط

1.2 1،588 342  

789 1.9 پنجاه سهم بزرگ  191- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 154،410 2،937 59.12 60.06 2،983 168،643

 یقوقح 1،489 1،916 38.58 37.64 1.870 1،173

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ل ورود پو

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.9 4،968 19 17.7 .081  -31.1 
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص
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86
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صف فروش

صف فروش کمتر از حجم مبنا

صف فروش بدون معامله

صف خرید
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صف خرید بدون معامله

تعداد صف های خرید و فروش

57% 43%
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

 18چهارشنبه معامالت امروز؛  جهینت

واحد افزایش، بر  4،911، با 1401خردادماه 

واحد ایستاد. شاخص  1،520،299ارتفاع 

واحد  1،510،000کل با بازگشت از محدوده 

 1،540،000به سمت محدوده مقاومتی 

کند و در صورت شکست واحد حرکت می

واحد نیز رشد داشته باشد. حمایت اول شاخص کل در محدوده  1،560،000تواند تا حدوده این محدوده، می

واحد قرار گرفته است. با توجه به وضعیت اندیکاتورها،  1،480،000واحد و حمایت بعدی در محدوده  1،510،000

ادامه مسیر صعودی، منوط به گذر از محدوده رود شاخص کل رشد تا مقاومت اول ذکر شده را داشته باشد و انتظار می

 ذکر شده است.

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

، 1401خردادماه  18امروز؛ چهارشنبه 

بر ارتفاع  ش،یواحد افزا 2،335با 

شاخص کل  .ستادیواحد ا 421،401

وزن نیز با بازگشت از محدوده هم

روندی هزار واحد، 418حمایتی 

صعودی به خود گرفته است و در هدف 

هزار واحد  425تواند محدوده اول می

هزار واحد و  418 وزن در محدودهاول شاخص کل همرا لمس کند. حمایت هزار واحد  430و در هدف دوم محدوده 

  ار واحد قرار گرفته است.هز 415پس از آن در محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 9.83 20.84 10،300 سپاها

 4.78 3.71 23،520 دارانم

 3.61 643.116 18،660 تربتق

 3.5 2.33 16،440 پویشخ

 0.88 1.42 25،100 عبیدد

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 86.98 1،853 صادربو

 0 150.89 3،760 بملتو

 0 27.10 4،571 خارزمو

 0 26.60 2،088 یناوس

 0 20.75 7،990 اگمس

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 115.39 11.98 1،382 17،520 سیاتکا

 60.70 11.62 705 18،660 قتربت

 60.22 12.71 765 31،300 ایراس

 14.66 41.79 612 4،169 فارست

 14.05 12 168 40،350 ددانا

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،933 37.90 30،750 نفتف

 0.03 831.69 31.98 12،980 قزویث

 0.05 459.92 25.55 17،940 بستمف

 0.06 232.36 15.16 188.850 ارومق

 0.06 574.91 39.37 290،650 رنگیش

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 571.45 1.88 975 شستا

 184.02 1.09 2،047 ودروخ

 167.71 1.78 913 رمانک

 162.98 0.11 1،832 ساپاخ

 160.49 0.31 3،215 گسترخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 4.09 11 الستحپ

 2.45 13.60 اماف

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,56128.2وخارزم

%130,06032.1وملی

%8,29033.3وسپهر

%2,22133.3پترول

%3,48036.2ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,0682.08ومدیر

2,8002.51وسکاب

7,5902.71مدیریت

4,2002.75وتوسم

1,9473.27وهامون
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 17/03/1401قیمت)دالر( 18/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 120،34 118،72 1.36%نفت

 %1.38 119،65 121،30 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  08/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 17/03/1401قیمت)دالر( 18/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2.14 2،756 2،815 آلومینیوم

 %0.39 9،639 9،677 مس

 %0.71 3،780 3،807 روی

 %0.58 2،206 2،219 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  08/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1%  000،073،501  000،012،941 که تمام بهارس   

530.%  000،005،58  000،002،85 هیم سکن   

.360%  000،000،55  000،002،55 بعر   

.031%  000،279،41  000،274،41 عیار 18الی ط   

190.%  001،173  000،023 رخ دالر آزادن   

530.%  198،642  640،724 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

02/06/2022 06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 

 3،027 2،965 2،950 2،855 اوره

 2،931 2،880 2،877 2،861 متانول

 9،099 9،064 9،082 9،033 لی اتیلن سبکپ

PVC 8،397 8،666 8،704 8،767 

 13،230 13،250 13،375 13،320 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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