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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،501،340 شاخص کل بورس %.241  - %.882  - %4.03  

- 417،683 شاخص هم وزن  %71.1   - %.801  4.37%- 

 میلیارد ریال 59،315،278 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- ملیف 315،2 - اگرسز  6.651  

- والدف 917،1 - پاسب  6.551  

- بملتو 028،1 - گهرک  3.511  

- ستا ش 468 - رمزه  2.161  

- امیدو 586 - گویاش  2.091  

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

%753. 64.6 5 سکرما  

%876. 117 8 یراند  

 %7.04 120 4 بینم

 %56.19 957 145 ملیف

 %6.46 110 10 توکاو

 %13.86 236 40 ومعادن

 %5.81 99 30 خریخت

 %100 6.1،703 242 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

71%

26%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت



  

 

 

2 

 

 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

7.8 601،3  527- 

ورود و خروج پول 

 اشخاص حقیقی به

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.85 1،305 282  

839 2.2 پنجاه سهم بزرگ  231- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 160،388 3،204 63.14 69.56 3،529 163،620

742،1  یقوقح 1،740 1،771 34.9 28.48 1،445 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

ت قدر

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.7 5،074 20 21.6 - .081  - 443  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار 

 تهران در نتیجه معامالت امروز؛

هزار  18، با 1401تیرماه  5یکشنبه 

 1واحد کاهش، بر ارتفاع  985و 

واحد  348هزار و  501میلیون و 

درصد کاهش را  1.25قرار گرفت و 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل با 

هزار واحد قرار دارد و  500میلیون و  1حمایت هزار واحد، هم اکنون بر روی  520میلیون و  1شکست حمایت 

هزار واحد نیز  480میلیون و  1تواند تا محدوده درصورتیکه طی معامالت فردا نتواند باالی این محدوده باقی بماند، می

هزار واحد  520میلیون و  1اصالح داشته باشد. اما در صورت بازگشت از محدوده فعلی، هدف شاخص کل مقاومت 

 بود.خواهد 

 

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

 وزنشاخص کل هم

وزن در نتیجه معامالت شاخص کل هم

با  ،1401تیرماه  5امروز؛ یکشنبه 

واحدی، بر ارتفاع  975هزار و  4کاهشی 

واحد قرار گرفت و  683هزار و  417

درصد ثبت کرد.  1.18کاهشی در حدود 

وزن با افت روز نمودار شاخص کل هم

هزار واحد  420جاری، محدوده حمایتی 

هزار واحد در کف کانال صعودی کوتاه مدت است؛ در صورت شکست  415دی شاخص محدوده را شکست. حمایت بع

هزار واحد خواهد بود. اما در صورت بازگشت از محدوده ذکر  405محدوده ذکر شده، هدف بعدی شاخص، محدوده 

 هزار واحد خواهد بود. 420شده، هدف شاخص، مقاومت 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار ابلویت هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 17.74 26،45 1،187 داراب

 0.27 0.43 80،850 هنپشا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.04 6.43 11،840 خعمرا

 0.01 0.5 31،500 سپرمی

 0 647.43 919 شستا

 0 165.30 825 کرمان

 0 109.68 6،800 شپنا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 12.29 37.05 455.63 30،600 چخزر

 12 88 1،056 19،280 وسالت

 10 103.78 1،037 7،810 تکنو

 8.73 13.43 117،30 13،240 سابیک

 7.53 125.03 942.52 13،170 غمهرا

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 رید حقیقیخ

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،597 20.67 29،950 شلیا

 0.01 619.97 11.24 22،000 ولراز

 0.02 840.99 17.73 162،750 قاروم

 0.02 821.09 22.91 25،350 خلیبل

 0.03 230.48 7.26 22،350 قتربت

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می رصد آخرین قیمتد آخرین معامالت نماد

 647.43 3.16 919 شستا

 387.49 1.5 3،742 خگستر

 383.34 1.32 2،173 خودرو

 297.02 4.86 1،917 خساپا

 272.50 4.9 1،106 خپارس

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 3.75 6.64 خبازرس

 2.48 1 ثنظام

 2.36 1.63 ساروج

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,34327.0وخارزم

%6,86028.3وسپهر

%5,16029وکبهمن

%120,93029.7وملی

%2,05532.0پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5343.24ثامید

26,1003.91فزر

13,4804.16هرمز

19,8504.51بفجر

9,1804.54های وب



  

 

 

6 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 ه اسالمی:اسناد خزان

 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%0.000523.14-23841619,020-07-1,000,0001403اخزا006

%0.000523.14-12890601,990-09-1,000,0001403اخزا007

%0.000523.13-24932587,810-10-1,000,0001403اخزا002

%0.000623.12-26813629,200-06-1,000,0001403اخزا005

%22778641,9900.000423.11-05-1,000,0001403اخزا004

%19897599,9900.000623.11-09-1,000,0001403اخزا008

%21869610,0000.001123.07-08-1,000,0001403اخزا001

%18743656,5000.002922.97-04-1,000,0001403اخزا003

%15953583,0000.003322.96-11-1,000,0001403اخزا010

%0.006222.79-0329983,820-05-1,000,0001401اخزا816

%0.009222.28-1238979,280-05-1,000,0001401اخزا817

%06519753,7500.000422.00-09-1,000,0001402اخزا911

%10218888,0000.004322.00-11-1,000,0001401اخزا903

%07490765,7500.000522.00-08-1,000,0001402اخزا910

%25568733,8900.000622.00-10-1,000,0001402اخزا914

%06519753,7500.000622.00-09-1,000,0001402اخزا821

%06489766,1800.000621.99-08-1,000,0001402اخزا820

%06428792,1000.000621.99-06-1,000,0001402اخزا908

%2178958,5000.001421.94-06-1,000,0001401اخزا901

%01939601,0300.025521.88-11-1,000,0001403اخزا009

%19197899,0000.004421.81-10-1,000,0001401اخزا902

%15253872,6000.003821.73-12-1,000,0001401اخزا904
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

2.29%  000،904،251  000،099،481  سکه تمام بهار 

0.6%  000،000،48  000،005،38  نیم سکه 

240.%  000،000،45  000،087،35  ربع 

341.%  000،178،41  000،988،31 عیار 18طالی    

970.%  100،318  000،531  نرخ دالر آزاد 

20.%  810،542  317،552  نرخ دالر نیما 



  

 

 

8 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 


