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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،564،328 شاخص کل بورس %260.  2.9% 0.73% 

- 428،931 شاخص هم وزن  %320.   0.17%- 0.02%- 

 میلیارد ریال 61،993،941 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- ملیف 311،1 - پاسب  0.944  

- والدف 118 - ریاآ  4.323  

- پناش 667 - اگرسز  0.481  

- ستاش 247 359. دماوند   

- ارسپ 426 - رانلش  2.8  

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

%628. 307.36 17 مپنار  

%9.862 1،063 164.80 دیو  

 %13.88 494 130 وثرک

 %26.24 934.779 117.62 مگاس

 %1.48 53.58 3 فاش

 %8.73 311.15 25.97 مهراغ

 %2.27 81.74 45 بهمنخ

 %8.20 292.1 25 والدف

 %0.59 21.56 4.18 کویرپ

 %100 269.3،559 532.57 وعمجم

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

70%

26%

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

5.7 330،3  334- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.93 1،312 363  

007،1 1.9 پنجاه سهم بزرگ  222- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 ندگانفروش

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 160،207 3،177 65.83 65.91 3،181 170،588

131،1  یقوقح 1،391 1،517 31.45 31.37 1،514 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.7 4،824 19.8 18.6 .071  - 4.51  
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص
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21
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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

38% 62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

 شنبهدر نتیجه معامالت امروز؛ چهار

واحد  9،730، با 1401خردادماه  25

کاهش نسبت به روز معامالتی گذشته، 

هزار واحدی  564میلیون و  1بر ارتفاع 

قرار گرفت. روند شاخص کل به سمت 

میلیون و  1حمایت آن در محدوده 

کند و باید هزار واحد حرکت می 555

دید واکنش به  این محدوده به چه صورتی خواهد بود. در صورت شکست حمایت ذکر شده، حمایت بعدی شاخص در 

هزار واحد قرار  580میلیون و  1هزار واحد قرار دارد. مقاومت شاخص کل نیز در محدوده  530میلیون و  1محدوده 

 دارد.

 

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

 وزنشاخص کل هم

جه معامالت وزن در نتیشاخص کل هم

، 1401 خردادماه 25امروز؛ چهارشنبه 

واحد کاهش نسبت به روز  998با 

 428معامالتی گذشته، در محدوده 

واحد قرار گرفت. شاخص  932هزار و 

وزن که به محدوده مقاومتی کل هم

هزار واحد نزدیک شده  430خود در 

هزار واحد بازگشت. نمودار شاخص کل  420حدوده بود، نتوانست ازاین محدوده عبور کند و به سوی حمایت خود در م

وزن بر باالی کانال نزولی شکسته شده قرار گرفته است و احتمال بازگشت از محدوده فعلی نیز وجود دارد. هدف هم

 هزار واحد است. 440وزن نیز محدوده شاخص 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

 58.02 90.28 2،413 ثاخت

 7.27 8.81 21،850 دماوند

 5.33 11.86 5،690 فافق

 3.34 0.54 20،630 قتربت

 0.94 5.39 14،850 فالت

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 452.57 974 شستا

 0 114.13 1،050 خپارس

 0 102.90 1،814 وتجارت

 0 109.21 1،631 خاور

 0 58.59 1،831 خبهمن

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 حقیقی خرید

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 53.85 17.29 931.39 20،630 قتربت

 20 40.85 817.11 6،200 سفارود

 10.54 8.36 88.18 15،250 سابیک

 9.92 11.12 110.41 37،000 ددانا

 9.50 9.06 86.16 3،282 ولپارس

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

گین ریالی میان

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 1،520 49.06 14،080 آینده

 0.05 440.30 25.90 12،290 ثقزوی

 0.07 1،359 97.33 11،070 تاصیکو

 0.11 341.20 40.14 21،400 الزما

 0.16 238.77 39.79 39،500 حبندر

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت ین معامالتآخر نماد

 452.57 2.31 974 شستا

 310.39 3.01 3،900 وبملت

 188.36 2.76 2،078 خودرو

 152 2.28 1،889 خساپا

 130.15 1.73 910 کرمان

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 6.24 1.51 سیناد

 4.59 21.32 فسازان

 2.18 11.42 وتوشه

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,58028.4وخارزم

%7,33028.8وسپهر

%129,52031.70وملی

%2,25335پترول

%3,54636.1ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,1332.16ومدیر

2,7952.57وسکاب

8,0202.7مدیریت

4,3702.91وتوسم

4,1903.04وبوعلی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

Yمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد TM(la s t)

%0612993,1500.000723.3-04-1,000,0001401اخزا815

%0.000222.7-0340977,800-05-1,000,0001401اخزا816

%0.000322.7-1482955,020-06-1,000,0001401اخزا818

%01950587,0400.000122.7-11-1,000,0001403اخزا009

%24943589,5000.000422.7-10-1,000,0001403اخزا002

%15964582,550022.7-11-1,000,0001403اخزا010

%21880610,8000.000222.7-08-1,000,0001403اخزا001

%18754655,6100.000722.7-04-1,000,0001403اخزا003

%23852620,6700.000722.7-07-1,000,0001403اخزا006

%22789643,1000.000822.7-05-1,000,0001403اخزا004

%12901604,0000.000822.7-09-1,000,0001403اخزا007

%19908601,8000.001222.7-09-1,000,0001403اخزا008

%26824631,1100.001122.6-06-1,000,0001403اخزا005

%1249973,0200.000122.6-05-1,000,0001401اخزا817

%0.00522.0-06530748,910-09-1,000,0001402اخزا911

%0.000122.0-07501761,010-08-1,000,0001402اخزا910

%19208893,2500.001521.9-10-1,000,0001401اخزا902

%2189953,0000.002221.8-06-1,000,0001401اخزا901

%16356825,0200.001421.8-03-1,000,0001402اخزا909

%10229884,0000.000521.7-11-1,000,0001401اخزا903

%15264867,5000.000721.7-12-1,000,0001401اخزا904

%06439789,5100.000121.7-06-1,000,0001402اخزا908

%0.000321.7-25579732,370-10-1,000,0001402اخزا914

%06530757,000021.1-09-1,000,0001402اخزا821

%18327842,1900.000221.1-02-1,000,0001402اخزا905
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 24/03/1401قیمت)دالر( 25/03/1401قیمت)دالر نام کاال

 WTI 118،34 121،72 2.77%نفت

 %1.93 123،02 120،64 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  15/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 24/03/1401قیمت)دالر( 25/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.76 2،614 2،594 آلومینیوم

 %0.47 9،314 9،270 مس

 %0.11 3،619 3،623 روی

 %1.24 2،087 2،061 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  15/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

2.12%  100،560،551  000،250،521  سکه تمام بهار 

2.23%  000،500،89  000،500،87  نیم سکه 

2.38%  000،008،85  000،400،57  ربع 

1.45%  000،637،41  000،424،41 عیار 18طالی    

310.%  773،023  200،123  نرخ دالر آزاد 

070.%  898،522  068،532  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 

 2،829 2،829 2،893 2،978 اوره

 2،913 2،921 2،922 2،907 متانول

 8،958 8،959 9،059 9،103 پلی اتیلن سبک

PVC 8،597 8،472 8،310 8،221 

 12،880 12،890 13،115 13،400 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  15/06/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

         

 

 

 

http://www.lme.com/
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