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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

.940% 1539،630 شاخص کل بورس  - %192.  - %532.  

.370% 423،457 شاخص هم وزن    - %501.  3.8%- 

 میلیارد ریال 60،993،893 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- گویاش -706 لیفم .1124  

- اگرسز 574- نوری 6411.  

- دوالف 715 - ماوندد  92.9  

984 کشتیح - ریاآ  .658  

- پناش 314 - وانشا  638.  

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

%4.65 166.314 8.133 خزرح  

%2.77 99.998 20.08 مهانو  

 %4.09 146.452 29.302 ساپاو

 %1.40 50.8 10 حافظک

 %47.8 1،705 55 ارسانپ

 %2.13 76.939 4.824 کچاد

 %0.56 20.415 1.5 کگل

 %0.78 28.62 1.698 تاپیکو

 %1.82 65.772 21 ونیرو

 %2.74 98.193 7.1 وصندوق

 %4.17 149.561 43.56 خگستر

 %1.3 46.8 4 خزامیا

 %14.06 502.684 239.945 خودرو

 %0.56 20.292 19.143 خپارس

 %9.95 355.48 187.588 خساپا

 %1 36.359 4.933 فملی

 %100 3،569.679 657.806 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

بازارب(اطالعات مربوط به معامالت   

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

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

8.1 560،3  431- 

ورود و خروج پول 

 اشخاص حقیقی به

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1 1،452 34 

 -185 737 1.3 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 171،058 3،169 61.49 69.72 3،594 183،116

982،1  یقوقح 1،462 1،886 36.59 28.35 1،461 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

ت قدر

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9.2 5،154 18.5 19.6 - 601.  - 443  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

خردادماه  31شنبه نتیجه معامالت امروز؛ سه

واحد کاهش، بر  617هزار و  7با ، 1401

واحد قرار  630هزار و  539میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد.  0.49رفت و کاهشی گ

شاخص کل در حال حرکت به سوی نمودار 

هزار است؛ این محدوده به کف کانال صعودی شاخص کل نیز نزدیک است  535میلیون و  1حمایت خود در محدوده 

هزار واحد حرکت داشته  580میلیون و  1و انتظار بر این است از این محدوده بازگشت داشته باشد و به سوی مقاومت 

هزار واحد ادامه  510میلیون و  1تواند تا محدوده فعلی، وضعیت اصالحی می باشد؛ا اما در صورت شکست حمایت

 داشته باشد.

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

 وزنشاخص کل هم

در نتیجه معامالت وزن شاخص کل هم

، با 1401خردادماه  31شنبه امروز؛ سه

بر ارتفاع واحد کاهش،  126هزار و  3

واحد قرار گرفت و  457هزار و  423

درصدی را از خود ثبت کرد.  0.73افتی 

وزن که در نمودار شاخص کل هم

هزار و سقف کانال  429نزدیکی مقاومت 

نزولی بلندمدت قرار گرفته بود، طی روز گذشته قادر به عبور از محدوده ذکر شده نشد و امروز نیز اصالح بیشتری انجام 

حمایت بعدی  کند. در صورت شکست حمایت فعلی،هزار واحد حرکت می 420داد و به سمت حمایت خود در محدوده 

هزار واحد قرار دارد که کف کانال صعودی کوتاه مدت شاخص است. همچنین در  415وزن در محدوده همکلشاخص

 هزار واحد خواهد بود. 430صورت بازگشت، هدف شاخص مقاومت 
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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

 78.6 278.49 5،205 تفارس

 18.74 20.88 4،055 کیشر

 11.57 17.79 3،411 السکپ

 6.21 13.48 8،750 گسترف

 1.98 3.54 27،090 شیمید

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 381.94 955 ستاش

 0 173.64 858 رمانک

 0 94.42 1،800 بهمنخ

 0 87.50 1،766 بصادرو

 0 77.09 1،496 جلیت

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 مادن
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 17.81 108.73 1،937 17،660 سالتو

 13 9.51 123.68 206،000 نابغ

 12.18 6.06 73.92 14،280 گیالنب

 11.13 90.23 1،004 7،380 فارسث

 8.5 40.19 341.68 7،720 کنوت

 تهای خرید به فروشبدترین نسب

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 572.28 17.92 175،600 ارومق

 0.03 897.44 29.67 30،400 لیاش

 0.04 1،175 55.37 44،600 کارونس

 0.06 1،505 97.88 10،970 اصیکوت

 0.07 2،905 207.81 19،740 چرخشخ

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 381.94 0.83 955 تاشس

 278.49 2.97 5،205 فارست

 197.69 1.58 3،372 خگستر

 197.57 2.39 2،045 دروخو

 185.43 0.66 1،065 ارسپخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 5.96 4.67 کی بی سی

 3.96 25.77 وانشا

 2.64 11.03 غدیرس

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,36226.7وخارزم

%6,89028.3وسپهر

%125,05030.80وملی

%3,22833.2ثمسکن

%2,17133.8پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
7,3802.64مدیریت

1,5303.22ثامید

27,9003.97فزر
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%0.002823.2-23846616,600-07-1,000,0001403اخزا006

%0.003323.2-26818626,550-06-1,000,0001403اخزا005

%0.004123.2-21874606,780-08-1,000,0001403اخزا001

%0.004523.2-12895599,560-09-1,000,0001403اخزا007

%0.000323.2-1476957,480-06-1,000,0001401اخزا818

%0.000123.2-2183953,670-06-1,000,0001401اخزا901

%0.005123.2-19902597,210-09-1,000,0001403اخزا008

%0.00223.2-18748652,500-04-1,000,0001403اخزا003

%0.003123.1-24937586,110-10-1,000,0001403اخزا002

%0.002423.1-22783640,010-05-1,000,0001403اخزا004

%1243975,8000.000623.1-05-1,000,0001401اخزا817

%0.003923.1-15958579,700-11-1,000,0001403اخزا010

%0.004123.0-01944585,000-11-1,000,0001403اخزا009

%066996,6300.000622.8-04-1,000,0001401اخزا815

%10223883,0000.001122.6-11-1,000,0001401اخزا903

%0334981,3000.000922.5-05-1,000,0001401اخزا816

%19202894,290022.4-10-1,000,0001401اخزا902

%15258867,140022.4-12-1,000,0001401اخزا904

%06494763,550022.1-08-1,000,0001402اخزا820

%25573731,8500.001222.0-10-1,000,0001402اخزا914

%18321839,5500.000922.0-02-1,000,0001402اخزا905

%04462777,5000.000222.0-07-1,000,0001402اخزا907

%0.000322.0-07495763,620-08-1,000,0001402اخزا910

%16350826,4000.000422.0-03-1,000,0001402اخزا909

%06524751,6500.001222.0-09-1,000,0001402اخزا911

%0.001722.0-06524751,700-09-1,000,0001402اخزا821

%21355824,1400.001122.0-03-1,000,0001402اخزا906

%0.000822.0-06433790,100-06-1,000,0001402اخزا908
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 30/03/1401قیمت)دالر( 31/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 110.52 107.53 2.78%نفت

 %3.08 112،32 115.78 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  21/06/2022های درج شدهیمتق

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 30/03/1401قیمت)دالر( 31/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2.25 2،485 2،541 آلومینیوم

 %2.08 8،852 9،037 مس

 %3.19 3،502 3،614 روی

 %0.34 2،061 2،068 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  21/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

.120%  000،980،531  000،170،541  سکه تمام بهار 

.090%  000،000،85  000،080،85  نیم سکه 

.910%  000،008،45  000،003،45 بعر   

920.%  000،632،41  000،763،41 عیار 18الی ط   

600.%  700،173  090،173 رخ دالر آزادن   

150.%  866،542  704،542 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

 2،688 2،748 2،772 2،829 اوره

 2،711 2،769 2،824 2،913 متانول

 8،653 8،717 8،841 8،958 پلی اتیلن سبک

PVC 8،221 8،143 7،963 7،871 

 12،730 12،745 12،850 12،880 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  21/06/2022های درج شدهقیمت

 مودار روند موجودی انبار بورس لندن:ن

         

 

 

http://www.lme.com/
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