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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،545،963 شاخص کل بورس %0.11  0.88% - %3.07  

- 425،360 شاخص هم وزن  %830.   0.93% 3.90%- 

 میلیارد ریال 61،256،942 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- نوری 395،1  60.05- بپاس 

 28.16- دی 668- میدکو

 19.9- زاگرس 534 مبین

 10.33 دماوند 526 پارس

 9.63- فغدیر 447 وبملت

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

%8.36 67.219 9.54 ثالوند  

%12.85 103.2 12.9 ثعمرا  

 %26.34 211.289 49.95 اتکام

 %13.60 109.068 14.9 مدیریت

 %13.73 110.373 8.08 وصندوق

 %12.48 100 10.695 شبندر

 %12.48 100 6.289 کچاد

 %100 149.801 112.354 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

11%

71%

18%

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

8.1 292،4  478- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.83 1،267 112.6 

461،1 2.8 پنجاه سهم بزرگ  381- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 170،647 3،431 61.72 67.83 3،771 189،903

573،1  یحقوق 1،483 2،000 36.02 29.9 1،662 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9 5،559 20.1 19.9 1.01 - 5.653  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

38% 62%
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

82

40

2

64

27

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  

معامالت امروز؛  جهیتهران در نت

، با 1401خردادماه  29یکشنبه 

واحد کاهش نسبت به  1،775

روز معامالتی گذشته، بر ارتفاع 

 962هزار و  545میلیون و  1

واحد ایستاد و کاهشی برابر با 

درصد را ثبت کرد. انتظار  0.11

شد که این محدوده، مقارن با هزار واحد کاهش داشته با 535میلیون و  1بر این است شاخص کل تا محدوده حمایتی 

نیز هست و انتظار بازگشت در آن وجود دارد اما در صورت عدم حمایت در محدوده ذکر  RSIاندیکاتور  50محدوده 

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

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

 وزنشاخص کل هم

در وزن کل هم کل شاخص

 شنبهمعامالت امروز؛  جهینت

، با 1401خردادماه  28

واحد کاهش نسبت به  3،751

روز معامالتی گذشته، بر ارتفاع 

واحد ایستاد  180هزار و  425

درصد  0.87و افتی در حدود 

اکنون هزار واحد عبور کند و با بازگشت از آن، هم 430وزن نتوانست از محدوده مقاومتی را ثبت کرد. شاخص کل هم

هزار واحد قرار دارد؛ در صورت از دست رفتن محدوده ذکر شده، محدوده حمایتی  424در نزدیکی محدوده حمایتی 

 هزار واحد خواهد بود. 430وزن نیز محدوده مقاومتی هم کلهزار واحد خواهد بود. اولین هدف شاخص  420بعدی آن 
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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

 114.12 154.13 1،623 ولساپا

 40.43 41.40 6،740 ثفارس

 32.88 32.06 1،429 وآرین

 1.42 2.89 31،470 فنوال

 1.06 1.01 55،550 ساوه

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 232.46 2،026 خودرو

 0 206.88 1،790 وتجارت

 0 131.44 876 کرمان

 0 127.69 1،030 خپارس

 0 109.64 6،920 شپنا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 20.20 60.71 1،226 7،660 تکنو

 14.24 8.21 117.04 14،570 بگیالن

 13.99 63.44 888.22 16،660 وسالت

 13.58 81.08 1،101 3،866 ونوین

 13.34 101.65 1،356 14،830 خشرق

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 711.91 12.40 181،050 قاروم

 0.03 640.71 23.23 5،560 تشتاد

 0.04 652.37 30.47 23،900 ولراز

 0.05 972.38 51.17 8،370 سخواف

 0.05 1،127 60.35 10،790 کی بی سی

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 925.48 1.11 4،000 وبملت

 699.82 10.35 840 دی

 446.15 0.21 960 شستا

 232.19 2.64 2،026 خودرو

 206.88 0.22 1،790 وتجارت

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 3.04 2.75 قتربت

 2.51 37.33 خمحور

 2.44 7.72 وتوس

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,44127.4وخارزم

%6,92028.8وسپهر

%129,52031.70وملی

%2,19234.0پترول

%3,43434.6ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
4,0572.11ومدیر

2,7772.53وسکاب

7,6302.67مدیریت

4,2142.69وبوعلی

4,2892.85وتوسم
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%068995,4500.00123.13-04-1,000,0001401اخزا815

%0336979,8000.000522.99-05-1,000,0001401اخزا816

%22.96-10225880,3700.005-11-1,000,0001401اخزا903

%22.92-26820629,0200.0026-06-1,000,0001403اخزا005

%22.89-12897602,6300.0034-09-1,000,0001403اخزا007

%22.88-22785642,0200.0019-05-1,000,0001403اخزا004

%22.85-18750655,1900.0017-04-1,000,0001403اخزا003

%22.85-23848619,9900.0019-07-1,000,0001403اخزا006

%22.85-2185953,2000.0013-06-1,000,0001401اخزا901

%22.84-19904600,7800.0018-09-1,000,0001403اخزا008

%22.84-21876610,3000.0016-08-1,000,0001403اخزا001

%22.80-24939589,5000.0016-10-1,000,0001403اخزا002

%1245975,0000.000822.80-05-1,000,0001401اخزا817

%22.79-15960582,6990.0013-11-1,000,0001403اخزا010

%22.78-01946587,5000.0009-11-1,000,0001403اخزا009

%19204893,760022.26-10-1,000,0001401اخزا902

%1478957,9800.001122.25-06-1,000,0001401اخزا818

%22.11-18323838,0000.0026-02-1,000,0001402اخزا905

%16352825,5300.000822.00-03-1,000,0001402اخزا909

%25575731,0600.000822.00-10-1,000,0001402اخزا914

%22.00-06496763,2200.0012-08-1,000,0001402اخزا820

%22.00-21357823,2600.0021-03-1,000,0001402اخزا906

%07497762,8400.002221.99-08-1,000,0001402اخزا910

%21.99-06435789,0500.0019-06-1,000,0001402اخزا908

%06526751,6000.002921.91-09-1,000,0001402اخزا911

%04464777,5000.002721.89-07-1,000,0001402اخزا907

%21.76-06526753,0000.0039-09-1,000,0001402اخزا821
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.07%  000،200،561  000،090،561  سکه تمام بهار 

910.%  000،800،87  000،000،87  نیم سکه 

1.40%  000،800،56  000،000،56  ربع 

0.97%  000،496،41  000،355،41 عیار 18طالی    

430.%  200،213  800،193  نرخ دالر آزاد 

310.%  210،532  005،542  نرخ دالر نیما 


