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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

 -%2.95 %0.26 -%0.13 1،518،286 شاخص کل بورس

 -%4.22 -%0.03  -%0.36 419،865 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 37،916،383 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر رسبو

 9.81 فجهان 370 فارس

 6.86- دماوند 302 فملی

 4.61 رانلش 296- خودرو

- وبصادر 472  3.73 ومهان 

- وتجارت 142  3.69 خدیزل 

 معامالت بلوک

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

%26.13 277.3 59 ودی  

%8.151 161.2 20 گاسم  

 %1.79 19.155 2.5 کیا

 %28.39 301.05 27 فوالد

 %28.39 301.4 22 کگل

 %100 105.1،060 130.5 مجموع

راق بهادارالف( اطالعات مربوط به شاخص بورس او  

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

66%

30%

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

6.2 455،3  447- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

ق با درامد صندو

 ثابت و مختلط

1.1 1،569 174-  

 -317 860 1.9 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 165،124 3،009 57.79 70.34 3،663 196،144

 یحقوق 1،491 2،108 40.48 27.92 1،454 1،160

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

7.4 5،207 18.2 18.7 -1.02 -660 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  

 21شنبه معامالت امروز؛  جهیدر نت

واحد  2،011، با 1401خردادماه 

واحد  1،518،286کاهش، بر ارتفاع 

ایستاد. شاخص کل که دو روز گذشته 

خود را با رشد مواجه شده بود، طی 

ه فاز نزولی معامالت روز جاری ب

بازگشت و کاهش یافت. روند حرکتی 

واحد است که البته شکست آن دور از  1،512،000شود و اولین حمایت آن محدوده شاخص کل نوسانی دنبال می

قرار گرفته است. همچنین مقاومت شاخص کل  1،480،000انتظار نیست و حمایت قوی تر شاخص کل در محدوده 

 احد واقع شده است.و 1،535،000نیز در محدوده 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 1،536، با 1401خردادماه  21 شنبهامروز؛ 

واحد  419،865بر ارتفاع  ،کاهشواحد 

وزن نیز به دنبال شاخص کل هم .ستادیا

شاخص کل، روز جاری فاز اصالحی را 

دنبال کرد و به حمایت خود در محدوده 

هزار واحد نزدیک شد. حمایت اصلی  418

وزن، هزار واحد واقع شده است. همچنین اولین مقاومت شاخص کل هم 400وزن نیز در محدوده قوی تر شاخص هم و

 هزار واحد است 430 محدوده
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 8.15 8.74 16،390 غگیال

 7.63 11.75 6،040 وتوشه

 2.68 5.73 31،200 پخش

 2.11 1.63 15،670 بایکا

 0.61 483،981 60،700 ومشان

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 4.42 1.45 13،980 وسالت

 0.03 191.40 4،303 فسازان

 0.01 51.84 2،932 پردیس

 0 470.81 963 شستا

 0 186.32 1،775 خساپا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 27.78 12.29 341.49 31،900 سایرا

 23.21 121.12 2،811 19،210 قتربت

 20.16 50.09 1،010 4،294 تفارس

 14.87 115.55 1،719 33،730 حپترو

 14.02 49.17 689.96 9،930 سشمال

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 5،241 48.15 10،090 زگلدشت

 0.01 2،120 38.54 30،700 فنفت

 0.03 20.9.59 7.67 188،650 قاروم

 0.04 1،128 53.04 9،390 قپیرا

 0.09 149.34 13.57 23،600 لپیام

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 470.81 0.21 963 شستا

 257.18 3.82 1،963 خودرو

 247.76 5.98 3،035 خگستر

 191.40 3.74 4،303 فسازان

 186.32 3.22 1،775 خساپا

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 12.34 1.45 وسالت

 4.39 191.40 فسازان

 3.42 5.70 فاما

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,50127.5وخارزم

%129,94031.9وملی

%8,29033.3وسپهر

%2,22034.5پترول

%3,11436.1ختوقا
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 19/03/1401قیمت)دالر( 20/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 120،52 121،05 0.44%نفت

 %0.62 122،70 121،93 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  11/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 19/03/1401قیمت)دالر( 20/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2.49 2،762 2،693 آلومینیوم

 %1.66 9،621 9،461 مس

 %1.85 3،767 3،697 روی

 %1.61 2،232 2،196 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  11/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.19%  000،730،551  000،059،571  سکه تمام بهار 

060.%  000،025،85  000،200،85  نیم سکه 

05.0%  000،023،55  000،200،55  ربع 

0.71%  000،870،41  000،764،41 عیار 18طالی    

1.42%  005،173  000،223  نرخ دالر آزاد 

930.%  264،724  578،924  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 

 2،978 2،997 3،027 2،965 اوره

 2،907 2،931 2،931 2،880 متانول

 9،103 9،185 9،099 9،064 تیلن سبکپلی ا

PVC 8،704 8،767 8،731 8،597 

 13،400 13،470 13،230 13،250 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  11/06/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

         

 

http://www.lme.com/


  

 

 

8 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


