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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

.040% 1533،398 شاخص کل بورس  - %1.98  - %932.  

.270% 422،295 شاخص هم وزن    - %51.5  4.35%- 

 میلیارد ریال 60،730،882 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 33.1- بپاس -1،234 میدکو

- فملی 209،1  26.02- آریا 

 15.86- شاوان 812- فوالد

 10.46- دی 516 حکشتی

- فارس 934  9.45- دماوند 

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

%3.74 136.89 2.7 بپاس  

%12.47 453.677 128.885 حافرین  

 %18.09 657.44 31.396 حکشتی

 %5.15 187.5 25 سمگا

 %2.45 89.248 5.86 سغدیر

 %19.25 699.87 126.035 بزاگرس

 %3.16 115.472 3.609 مبین

 %1.98 72.996 5.286 وصندوق

 %2.14 78.65 18.039 فجام

 %16.90 614.1 55 فوالد

 %0.99 36.94 675.323 شرانل

 %9.36 340.887 57.1 ومعادن

 %4.04 147.53 8.119 کنور

 %100 3،631.2 352.1،142 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

ارب(اطالعات مربوط به معامالت باز  

2%

65%

33%

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

8.1 577،3  358- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.5 1،979 433  

987 1.6 پنجاه سهم بزرگ  141- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 177،752 3،648 62.15 62.88 3،692 196،388

032،1  یقوقح 1،454 2،140 36.46 35.74 2،100 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 مان()میلیاردتوحقیقی

9.7 5،868 20.5 18.8 .091  - 6.94  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

تیرماه  1چهارشنبه معامالت امروز؛ جهینت

واحد کاهش، بر  233هزار و  6، با 1401

واحد  398هزار و  533میلیون و  1ارتفاع 

درصد افت را ثبت  0.4قرار گرفت و در حدود 

 1کرد. نمودار شاخص کل با شکست حمایت 

هزار واحد، به کف خط روند  535ن و میلیو

شود. در صورت شکست این محدوده، شاخص کل هزار واحد نزدیک می 530میلیون و  1صعودی خود در محدوده 

هزار واحد نیز افت داشته باشد. با توجه به وضعیت نمودار و باتوجه به اندیکاتورها،  510میلیون و  1تواند تا محدوده می

خص کل بیشتر از بازگشت است. اما در صورت بازگشت از کف کانال صعودی، هدف اول، محدوده احتمال اصالح از شا

 هزارواحد خواهد بود. 550میلیون و  1هزار واحد و پس از آن محدوده  535میلیون و  1

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت امروز؛  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 161هزار و  1، با 1401 رماهیت 1چهارشنبه 

 422واحد کاهش نسبت به روز گذشته، بر ارتفاع 

واحدی قرار گرفت و افتی در حدود  295هزار و 

درصد را ثبت کرد. نمودار شاخص  0.27

پس از اینکه توانست باالی کانال وزن همکل

نزولی بلندمدت تثبیت کند، به این کانال 

هزار واحد قرار  420وزن در محدوده بازگشت و همچنان در روندی اصالحی قرار دارد. حمایت اول شاخص کل هم

ر صورت هزار واحد است که کف کانال صعودی است؛ د 415گرفته است. حمایت دوم آن نیز در محدوده در محدوده 

هزار واحد و پس از آن تا  405تواند در مرحله اول تا محدوده عدم بازگشت از محدوده ذکر شده، اصالح شاخص می

هزار  430هزار واحد نیز ادامه داشته باشد. اما در صورت بازگشت، اولین مقاومت شاخص  در محدوده  390محدوده 

 واحد خواهد بود.
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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

 51.87 277.40 5،117 تفارس

 30.42 35.82 1،788 بکام

 5.65 14.16 9،060 رفگست

 2.28 1.63 17،430 ساروج

 0.08 0.3 76،250 پشاهن

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.21 2.87 9،980 سیناد

 0 466.78 948 شستا

 0 137.28 847 کرمان

 0 105.78 1،785 خبهمن

 0 79.5 1،745 وبصادر

 ه فروشبرترین نسبتهای خرید ب

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 25 74.50 1،862 18،180 وسالت

 21.28 66.69 1،419 83،950 حرهشا

 10.80 3.49 37.74 14،290 بگیالن

 8.87 12.21 108.41 33،950 ددانا

 8.73 11.49 100.43 1،512 ثبهساز

 نسبتهای خرید به فروش بدترین

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 452.53 12.29 2،172 وملت

 0.02 410.89 11.57 172،900 قاروم

 0.02 1،702 50.19 9،964 سیناد

 0.03 579.13 22.09 5،500 تشتاد

 0.04 550.93 25.69 30،250 شلیا

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 466.78 0.73 948 شستا

 327.20 2.46 2،123 خودرو

 303.49 4.97 1،119 خپارس

 280.29 2.17 1،928 خساپا

 277.40 1.67 5،117 تفارس

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 129.4 31،582 فجوش

 26.39 225،060 قنقش

 14.8 1.33 شتولی

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,27426.4وخارزم

%6,87028.3وسپهر

%122,12030وملی

%2,11833.3پترول

%3,30533.8ثمسکن

P/Eقیمت)ریال(نماد
7,4302.63مدیریت

1,5203.2ثامید

28,0004.1فزر

13,8504.22هرمز

9,6104.59های وب
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%2182954,2400.000323.18-06-1,000,0001401اخزا901

%12894600,5400.000823.14-09-1,000,0001403اخزا007

%23.14-01943584,0000.0009-11-1,000,0001403اخزا009

%0333981,3600.000123.14-05-1,000,0001401اخزا816

%21873608,1000.001123.12-08-1,000,0001403اخزا001

%26817628,0000.000823.10-06-1,000,0001403اخزا005

%19901598,9000.004323.08-09-1,000,0001403اخزا008

%23845618,4000.001923.07-07-1,000,0001403اخزا006

%22782641,1000.00123.06-05-1,000,0001403اخزا004

%18747654,0000.000223.06-04-1,000,0001403اخزا003

%24936587,5000.00123.05-10-1,000,0001403اخزا002

%15957580,4900.001323.05-11-1,000,0001403اخزا010

%10222884,5000.000822.36-11-1,000,0001401اخزا903

%1242977,2500.001622.14-05-1,000,0001401اخزا817

%06432790,3100.000822.00-06-1,000,0001402اخزا908

%06523752,0600.000522.00-09-1,000,0001402اخزا911

%06523752,0600.000622.00-09-1,000,0001402اخزا821

%06493764,4600.001222.00-08-1,000,0001402اخزا820

%07494764,0400.000322.00-08-1,000,0001402اخزا910

%04461778,0000.000721.99-07-1,000,0001402اخزا907

%16349827,0100.000621.98-03-1,000,0001402اخزا909

%18320841,3000.002221.79-02-1,000,0001402اخزا905

%19201897,9900.004921.58-10-1,000,0001401اخزا902

%1475961,9700.004720.77-06-1,000,0001401اخزا818
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 31/03/1401قیمت)دالر( 01/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 103.92 110.52 5.97%نفت

 %5.54 115.78 109.36 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  22/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 31/03/1401قیمت)دالر( 01/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2 2،541 2،490 آلومینیوم

 %3.51 9،037 8،720 مس

 %1.83 3،614 3،548 روی

 %0.3 2،068 2،062 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  22/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

950.%  000،170،541  000،650،551  سکه تمام بهار 

940.%  000،080،85  000،500،85  نیم سکه 

0.74%  000،300،54  000،700،54  ربع 

460.%  000،367،41  000،459،41 عیار 18طالی    

1.03%  900،173  200،321  نرخ دالر آزاد 

0.3%  470،542  255،255  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 

 2،687 2،744 2،688 2،748 اوره

 2،690 2،682 2،711 2،769 متانول

 8،557 8،599 8،653 8،717 پلی اتیلن سبک

PVC 7،963 7،871 7،707 7،558 

 12،600 12،675 12،730 12،745 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  22/06/2022های درج شدهقیمت

 مودار روند موجودی انبار بورس لندن:ن

         

http://www.lme.com/
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 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


