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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

- 1،547،701 شاخص کل بورس %61.0  1.80% 0.73% 

- 428،931 شاخص هم وزن  %230.   0.17%- 2.96%- 

 میلیارد ریال 61،331،901 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- ورین 265،1 - ریاآ  71.55  

- یدکوم 236،1 - پاسب  .8615  

- ستاش 668 - اگرسز  6.322  

- ملیف 078 - سپهرو  .8412  

- ارسانپ 567 0.331 ماوندد   

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

%012. 57.24 18 ترانث  

%.816 193.2 28 راکس  

 %8.86 251.94 51 حافظک

 %38.61 1،094.66 22.34 فقا

 %19.66 557.543 37.7 غدیرو

 %17.58 498.83 83 خوزف

 %6.35 180 60 کاپاچ

 %100 413.2،833 300.04 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

69%

28%

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

 تومان()میلیارد 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

7.3 896،3  711- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1 1،645 991-  

288،1 2.6 پنجاه سهم بزرگ  444- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 د)میلیاردتومان(خری

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 163،855 3،108 54.36 70.82 4،049 185،592

561،1  یقوقح 1،530 2،522 44.11 27.65 1،581 

 

 

 

 

 

حجم 

 د(میلیار)معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.4 5،718 19 21.8 - .151  - 469  
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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  

 28 شنبهمعامالت امروز؛  جهیدر نت

 632هزار و  16با ، 1401خردادماه 

واحد کاهش نسبت به روز معامالتی 

هزار و  547میلیون و  1قبل، بر ارتفاع 

واحد ایستاد و افتی در حدود  701

درصد را ثبت کرد. شاخص کل  1.06

 535میلیون و  1هزار واحد را از دست داد و حمایت بعدی آن در محدوده  550میلیون و  1امروز محدوده حمایتی 

در صورت عدم حمایت در و احتمال بازگشت آن وجود دارد.  شاخص است RSI 50ر دارد که منطقه هزار واحد قرا

 هزار واحد خواهد بود. 510میلیون و  1محدوده مذکور، حمایت بعدی شاخص محدوده 

 

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

 وزناخص کل همش

معامالت  جهیدر نتوزن کل هم کل شاخص

، با 1401خردادماه  28 شنبهامروز؛ 

کاهش نسبت به روز واحد  3،751

هزار و  425معامالتی گذشته، بر ارتفاع 

 0.87 افتی در حدود واحد ایستاد و 180

وزن شاخص کل هم درصد را ثبت کرد.

هزار  430نتوانست از محدوده مقاومتی 

هزار واحد قرار دارد؛ در صورت از دست  424اکنون در نزدیکی محدوده حمایتی واحد عبور کند و با بازگشت از آن، هم

وزن نیز هم هزار واحد خواهد بود. اولین هدف شاخص کل 420رفتن محدوده ذکر شده، محدوده حمایتی بعدی آن 

 هزار واحد خواهد بود. 430حدوده مقاومتی م
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVرین کمت                                                                                     P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

  

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 120.41 178.78 5،270 ارستف

 27.76 32.01 3،327 رمانخک

 15.27 29.31 5،270 زاگرسب

 1.52 5.57 15،290 فالت

 0.96 4.57 23،950 تربتق

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 13.79 7،900 یالمس

 0 647.06 960 ستاش

 0 192.19 3،206 گسترخ

 0 156.72 886 رمانک

 0 132.13 1،788 تجارتو

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 14.70 130.45 1،917 2،182 سیناو

 12.92 160.77 2،078 5،270 فارست

 11.47 9.01 103.40 14،460 سابیک

 10.28 19.40 199.51 14،790 گیالنب

 9.89 9.07 89.77 29،000 خزرچ

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

رید به نسبت خ

 فروش

 0.02 3،553 83.02 127،850 ورین

 0.02 1،196 31.53 183،050 ارومق

 0.06 719.11 47.94 30،300 یشگک

 0.08 317.38 26.44 32،750 فناورخ

 0.11 707.93 80.90 14،010 یندهآ

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 735.60 4.62 4،010 بملتو

 647.06 1.94 960 ستاش

 192.19 6.45 3،206 گسترخ

 182.46 3.35 1،820 خساپا

 178.78 23.88 5،270 فارست

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 3.83 25،653 ارومق

 3.35 12.05 توسو

 3.33 6،687 مینزو

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,1312.16ومدیر

2,7882.57وسکاب

7,7402.7مدیریت

4,3672.91وتوسم

4,1903.04وبوعلی

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,58128.4وخارزم

%7,33028.8وسپهر

%129,52031.70وملی

%2,25134.6پترول

%3,54835.9ثمسکن
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%069994,8000.001923.55-04-1,000,0001401اخزا815

%23.24-19205889,2800.0033-10-1,000,0001401اخزا902

%22.79-21877610,6200.0008-08-1,000,0001403اخزا001

%22.78-22786642,8000.001-05-1,000,0001403اخزا004

%22.77-23849620,5600.0002-07-1,000,0001403اخزا006

%22.76-26821630,5000.0018-06-1,000,0001403اخزا005

%22.75-19905601,6000.0002-09-1,000,0001403اخزا008

%15961583,0000.000322.74-11-1,000,0001403اخزا010

%24940590,1000.000622.73-10-1,000,0001403اخزا002

%18751656,1100.000722.73-04-1,000,0001403اخزا003

%01947588,0000.001622.71-11-1,000,0001403اخزا009

%2186952,9200.000822.71-06-1,000,0001401اخزا901

%12898604,7100.000722.69-09-1,000,0001403اخزا007

%1479957,0000.002122.52-06-1,000,0001401اخزا818

%1246974,9900.00222.26-05-1,000,0001401اخزا817

%06527749,0000.00122.16-09-1,000,0001402اخزا911

%22.04-06527750,1000.0078-09-1,000,0001402اخزا821

%25576730,7000.000822.00-10-1,000,0001402اخزا914

%04465776,2100.000622.00-07-1,000,0001402اخزا907

%07498762,5000.002421.99-08-1,000,0001402اخزا910

%16353825,1000.000121.99-03-1,000,0001402اخزا909

%0337980,0500.002321.99-05-1,000,0001401اخزا816

%06436789,9000.000521.83-06-1,000,0001402اخزا908

%10226884,9900.001321.81-11-1,000,0001401اخزا903

%18324840,9900.001121.54-02-1,000,0001402اخزا905
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 26/03/1401قیمت)دالر( 27/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 110،23 117،28 6.01%نفت

 %4.85 119،48 113،68 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  18/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 26/03/1401قیمت)دالر( 27/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.14 2،532 2،503 آلومینیوم

 %2.24 9،151 8،946 مس

 %2.95 3،619 3،512 روی

 %0.67 2،066 2،052 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  18/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

ییراتدرصد تغ  شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته 

2.97%  000،380،511  000،870،551  سکه تمام بهار 

0.58%  000،500،86  000،000،87  نیم سکه 

0.53%  000،500،56  000،800،56  ربع 

202.%  000،145،41  000،457،41 عیار 18طالی    

520.%  000،223  200،213  نرخ دالر آزاد 

040.%  234،542  210،532 دالر نیما نرخ   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 یوان(نقدی )

14/06/2022 135/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

 2،748 2،772 2،829 2،829 اوره

 2،769 2،824 2،913 2،921 متانول

 8،717 8،841 8،958 8،959 پلی اتیلن سبک

PVC 8،310 8،221 8،143 7،963 

 12،745 12،850 12،880 12،890 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00عت سا 18/06/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

         

 

http://www.lme.com/
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