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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

 -%0.27 %3.87 %0.17 1،574،065 شاخص کل بورس

 -%3.30 %2.59  %0.18 429،930 شاخص هم وزن 

 میلیارد ریال 62،380،839 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 62.83 بپاس 953 میدکو

 22.48 فغدیر 908 فخوز

 15.61- کگهر 822 نوری

 9.82- آریا 706- فملی

 7.39 دماوند 643- شبریز

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

%2.75 67.40 18.35 ثشرق  

%3.08 75.69 38.8 ومعلم  

 %4.19 102.15 5 سصوفی

 %26.65 649.09 34.6 برکت

 %3.78 92.4 92.4 شستا

 %9.15 223.89 120 خبهمن

 %13.76 335.4 15.6 میدکو

 %8.34 203.5 10 فایرا

 %4.02 98.106 8.3 فوالد

 %6.40 156.91 17 شبندر

 %13.6 331.82 6.69 کگهر

 %4.02 98.72 6.17 کچاد

 %100 076.2،435 372.91 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

72%

24%

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

8.8 730،4  308- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 مختلط ثابت و

1 1،546 65-  

521،1 3.1 پنجاه سهم بزرگ  167- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 193،067 4،096 62.86 68.43 4،459 202،715

 یحقوق 1،547 2،206 33.86 28.3 1،844 1،445

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9.9 6،517 21.2 22 - 41.0  -391 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص
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1

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

57

30

1

76

34

3

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  

 22 شنبهسهمعامالت امروز؛  جهینت

واحد افزایش  2،619با ، 1401خردادماه 

هزار واحد  574میلیون و  1بر ارتفاع 

ایستاد. نمودار شاخص کل بورس در 

هزار  580میلیون و  1نزدیکی مقاومت 

ها در است و عرضهواحد قرار گرفته 

های فعلی افزایش یافته است. محدوده

هزار واحد است. حمایت شاخص کل نیز  600میلیون و  1هدف شاخص در صورت شکست مقاومت ذکر شده، محدوده 

 هزار واحد قرار دارد. 550میلیون و  1در محدوده 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن کل هم کل شاخص

 24 شنبهسهمعامالت امروز؛ 

واحد  770، با 1401خردادماه 

واحد  429،930افزایش بر ارتفاع 

وزن شاخص کل همرسید. 

اکنون در نزدیکی محدوده هم

. هزار واحد قرار دارد 430مقاومتی 

در صورت عبور از محدوده مقاومتی 

هم وزن نیز در لهزار واحد نیز رشد داشته باشد. اولین محدوده حمایتی شاخص ک 440تواند تا محدوده ذکر شده، می

 هزار واحد قرار گرفته است. 420
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پول اشخاص حقیقی ورود صنایع با بیشترین

 حجم)میلیون( نام صنعت
ارزش 

 (تومانمعامالت)میلیارد
ورود پول 

 حقیقی)میلیارد تومان(

 19.4 131.5 236.2 نیروگاهی

 18.2 625 878.9 فلزات اساسی

 8.8 74 70.5 های غیرفلزیکانی

 2.6 27.2 29.5 هتل و رستوران
الستیک و 

 2 17.6 36.7 پالستیک

 صنایع با بیشترین خروج پول اشخاص حقیقی

 حجم)میلیون( نام صنعت
ارزش 

 معامالت)میلیاردتومان(
ورود پول 

 حقیقی)میلیارد تومان(

 62.9- 267.7 356.5 های نفتیفرآورده

- 214.9 673.4 بانکها .937  
 36.8- 134.7 89.3 حمل و نقل

 36.4- 124.2 250 بیمه

 29.7- 318.6 216.2 سیمان

 نمادهای با بیشترین ورود پول اشخاص حقیقی

 حجم)میلیون( نمادنام 
ارزش 

 معامالت)میلیاردتومان(
ورود پول 

 حقیقی)میلیارد تومان(

 54 65.8 31.2 میدکو
 18.8 163 258.3 فخوز

 11.6 28.7 95.2 پارس

 10.2 22.1 35.7 ومعادن

 10 46.3 95.4 وساپا

 نمادهای با بیشترین خروج پول اشخاص حقیقی

 حجم)میلیون( نمادنام 
ارزش 

 معامالت)میلیاردتومان(
ورود پول 

 حقیقی)میلیارد تومان(

 34.7- 81.1 214.2 وبملت

 34- 63.4 32.2 حکشتی

 33.6- 77.3 775.4 شستا

 29.2- 42.5 7.9 بپاس
 26.9- 55 58.6 تپسی

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,56428.3وخارزم

%7,48029.0وسپهر

%130,58031.90وملی

%2,28734.7پترول

%3,50635.5ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,1792.16ومدیر

2,8152.57وسکاب

8,0102.7مدیریت

4,3642.91وتوسم

4,3703.04وبوعلی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر
%0613992,4000.000423.9-04-1,000,0001401اخزا815

%24944589,2000.000222.7-10-1,000,0001403اخزا002

%22.7-15965582,2000.0008-11-1,000,0001403اخزا010

%22.7-01951586,9200.0012-11-1,000,0001403اخزا009

%23853620,2300.000422.7-07-1,000,0001403اخزا006

%18755655,3200.000222.7-04-1,000,0001403اخزا003

%21881610,7500.000322.7-08-1,000,0001403اخزا001

%22790642,7500.000422.7-05-1,000,0001403اخزا004

%19909601,3500.000422.7-09-1,000,0001403اخزا008

%12902603,9900.001622.6-09-1,000,0001403اخزا007

%26825630,9900.001822.6-06-1,000,0001403اخزا005

%1250972,5000.000322.6-05-1,000,0001401اخزا817

%2190951,4900.00122.3-06-1,000,0001401اخزا901

%1483955,2000.001222.3-06-1,000,0001401اخزا818

%19209891,9800.000322.1-10-1,000,0001401اخزا902

%22.0-07502761,1000.0025-08-1,000,0001402اخزا910

%15265866,0000.002721.9-12-1,000,0001401اخزا904

%0341978,0000.001321.9-05-1,000,0001401اخزا816

%10230883,0100.00121.8-11-1,000,0001401اخزا903

%21.8-25580730,9100.0007-10-1,000,0001402اخزا914

%21.8-04469776,0400.0048-07-1,000,0001402اخزا907

%21362822,5000.000421.8-03-1,000,0001402اخزا906

%06440789,2100.000321.7-06-1,000,0001402اخزا908

%21.7-16357825,3100.0005-03-1,000,0001402اخزا909

%06501764,5000.000121.6-08-1,000,0001402اخزا820

%06531752,7500.000121.6-09-1,000,0001402اخزا911

%06531756,9900.007921.1-09-1,000,0001402اخزا821

%18328842,0000.004821.1-02-1,000,0001402اخزا905
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 23/03/1401قیمت)دالر( 24/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 121،72 120،93 0.65%نفت

 %0.61 122،27 123،02 نفت برنت

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

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 23/03/1401قیمت)دالر( 24/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.53 2،628 2،614 آلومینیوم

 %0.05 9،319 9،314 مس

 %0.16 3،613 3،619 روی

 %2.61 2،143 2،087 سرب

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

 

 

 

گذشتهقیمت روز  درصد تغییرات  شرح قیمت امروز 

281.%  000،017،601  000،011،851  سکه تمام بهار 

1.10%  000،500،90  000،005،98  نیم سکه 

1.65%  000،050،60  000،005،95  ربع 

0.71%  000،715،41  000،637،41 عیار 18طالی    

0.53%  121،283  002،623  نرخ دالر آزاد 

500.%  624،512  898،522  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

09/06/2022 10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022 

 2،829 2،893 2،978 2،997 اوره

 2،921 2،922 2،907 2،931 متانول

 8،959 9،059 9،103 9،185 پلی اتیلن سبک

PVC 8،731 8،597 8،472 8،310 

 12،890 13،115 13،400 13،470 کائوچوی طبیعی

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

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

         

 

 

http://www.lme.com/
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 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


