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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،513،717 شاخص کل بورس %500.  - %.281  - %.321  

0.09% 421،481 شاخص هم وزن    - %.190  0.79%- 

 میلیارد ریال 59،791،320 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

- شپنا 256 - غدیرف  .466  

- ارسف 954 .286 مگاس   

834 فجرب - ید  .066  

374 غدیرو - ریاآ  .944  

154 بینم 34. بمپنا   

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

%177. 354.96 306 ملت  

%031. 51.754 27.75 ادروبص  

 %0.89 44.08 8 خاورو

 %12.5 616 20 بینم

 %1.01 50 3.626 امیدو

 %5.04 249.99 12.82 یدکوم

 %1.86 92.64 12 ارتاپ

%0.437 3،476.35 253.93 گلک  

 %100 4،935.774 644.126 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

70%

27%

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 

 هامبازار س

7.5 472،3  436- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.1 1،605 883  

817 1.8 پنجاه سهم بزرگ  195- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 154،009 3،208 61.59 62.6 3،261 169،109

590،1  یقوقح 1،523 1،926 36.98 35.97 1،873 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(یحقیق

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.7 5،207 20.8 19.3 08.1  - 07  
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

46

26

1

74

33

4

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

52% 48%
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1

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  

معامالت  جهیتهران در نت

با  8/4/1401چهارشنبه امروز؛

واحدی بر ارتفاع  716کاهشی 

 717هزار و  513میلیون و  1

واحد قرار گرفت و افتی در 

درصد را ثبت کرد.  0.05حدود 

نمودار شاخص کل با رشدی که 

هزار واحد قرار گرفته بود و طی معامالت روز جاری  515میلیون و  1مقاومتی روز گذشته ثبت کرده بود، در محدوده 

میلیون  1تواند تا محدوده در صورت عبور از مقاومت ذکر شده، شاخص کل می نتوانست از محدوده ذکر شده عبور کند.

هزار واحد  500و  میلیون 1هزار واحد رشد داشته باشد. همچنین حمایت شاخص کل نیز همچنان در محدوده  530و 

 است.

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

چهارشنبه معامالت امروز؛ 

 388، با رشدی 8/4/1401

هزار  421واحدی، در ارتفاع 

رفت و رشدی گاحد قرار و

درصدی را ثبت کرد.  0.09

وزن در نمودار شاخص کل هم

کانال نزولی بلندمدت قرار گرفته است و با بازگشتی که از محدوده ای بین کف کانال صعودی کوتاه مدت و سقف 

محدوده کف کانال صعودی داشت، توانست کمی خود را از محدوده خطر دور کند. محدوده مقاومتی شاخص کل 

 هزار واحد است. 420وزن نیز در محدوده هزار واحد قرار دارد. حمایت شاخص کل هم 425وزن در محدوده هم
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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

 38.72 59.02 1،612 هسازثب

 36.5 27.36 7،900 سراک

 29.4 41.95 4،985 ویرک

 2.39 4.25 16،660 نزکمنگ

 1.34 16 10،094 یرمد

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 15.69 17،500 فاش

 0 371.41 949 شستا

 0 142.33 830 رمانک

 0 92.53 1،846 بصادرو

 0 189.81 6،940 پناش

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 22 30.56 672.46 13،530 الستپ

 11.22 10.25 115.11 14،830 ارومش

 10.24 55.48 568.76 6،580 فارودس

 10.19 111.68 1،138 8،890 نورث

 9.72 6.94 67.57 50،700 افزار

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،974 29.13 29،300 لیاش

 0.02 341.34 6.94 3،289 کارو

 0.07 507.51 38.28 191،000 ارونم

 0.1 842.74 90.10 50،050 پاسب

 0.11 52.11 5.79 15،640 ایکاب

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 621.38 2.5 781 دی

 391.53 2.95 1،840 اورخ

 371.41 0.53 949 ستاش

 297.06 0.56 3،930 گسترخ

 238.24 0.04 2،232 وخودر

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 19.26 1.08 الرس

 4.64 11.82 مهراغ

 2.48 7.91 ارابس

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,45227.9وخارزم

%4,93028.1وکبهمن

%119,54029.6وملی

%4,61631.3ومهان

%2,10533.3پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
26,2503.82فزر

13,3504.1هرمز

9,1404.31های وب

21,2804.46بفجر

10,9404.52فوالد
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%19894602,5100.001622.98-09-1,000,0001403اخزا008

%26810632,0100.002222.97-06-1,000,0001403اخزا005

%21866612,5000.002322.95-08-1,000,0001403اخزا001

%22775645,0000.001522.94-05-1,000,0001403اخزا004

%23838622,5100.002122.93-07-1,000,0001403اخزا006

%0.001422.93-12887605,510-09-1,000,0001403اخزا007

%24929591,7900.003222.89-10-1,000,0001403اخزا002

%15950584,9990.00422.87-11-1,000,0001403اخزا010

%18740658,8000.00322.86-04-1,000,0001403اخزا003

%01936595,0000.012722.44-11-1,000,0001403اخزا009

%2175960,010021.97-06-1,000,0001401اخزا901

%06516755,7700.001621.91-09-1,000,0001402اخزا821

%19194900,1100.002221.90-10-1,000,0001401اخزا902

%25565736,1200.001721.89-10-1,000,0001402اخزا914

%07487768,0000.001821.88-08-1,000,0001402اخزا910

%06516756,2200.002221.85-09-1,000,0001402اخزا911

%0.001621.82-04454782,310-07-1,000,0001402اخزا907

%16342831,4000.002221.78-03-1,000,0001402اخزا909

%10215890,4500.000221.77-11-1,000,0001401اخزا903

%06425797,8500.006121.40-06-1,000,0001402اخزا908

%1235982,9500.002419.64-05-1,000,0001401اخزا817

%0326988,5000.003717.63-05-1,000,0001401اخزا816
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 07/04/1401قیمت)دالر( 08/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 112.23 111.76 0.42%نفت

 %0.11 117.98 118.11 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  29/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 07/04/1401قیمت)دالر( 08/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.92 2،491 2،468 آلومینیوم

 %0.23 8،365 8،345 مس

 %0.06 3،333 3،335 روی

 %2.04 2،006 1،965 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  29/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

920.%  000،049،341  000،072،541 که تمام بهارس   

0%  000،005،97  000،005،97 یم سکهن   

160.%  000،050،94  000،024،94 بعر   

.271%  000،775،31  000،507،31 عیار 18الی ط   

710.%  407،603  009،803 رخ دالر آزادن   

10.%  066،552  598،552 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 

 2،689 2،684 2،658 2،670 اوره

 2،603 2،556 2،614 2،648 متانول

 8،489 8،417 8،432 8،457 پلی اتیلن سبک

PVC 7،489 7،425 7،303 7،331 

 12،830 12،830 12،770 12،710 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  29/06/2022های درج شدهقیمت

 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:

 

 

http://www.lme.com/
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