
 

 

0 

 شرکت کارگزاری بانک ملت  

 
 

 بازار  روزاهنگزارش 
 1401تیر ماه   06مورخ 

  

17 

 

                                                             کارگزاری بانک ملت
 



  

 

 

1 

 

 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

180.% 1،504،081 شاخص کل بورس  - %2.8  - %.173  

- 417،295 شاخص هم وزن  %.090   - %.172  3.52%- 

 میلیارد ریال 59،315،278 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر ورسب

658 پناش 3.492 زاگرس   

907 ورین - گهرک  3.471  

- ارسپ 785 - باص  .147  

025 کشتیح - مهانو  .256  

004 وعلیب 595. شگویا   

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

%.752 153.009 3.64 فاخرم  

%5.21 846.353 462.34 بصادرو  

 %4.5 250 57.564 خارزمو

 %3.95 220.98 29 مگاس

 %2.24 125 6.139 صوفیس

 %5.35 298.727 6.75 مج

 %2.64 147.84 17.6 ارسف

%720. 40.141 1.37 دپارس  

 %5.25 292.841 9.85 مبین

 %0.66 37.314 2.7 وغدیر

%5.361 855.36 144 خاهن  

 %3.83 213.145 11.776 تایرا

 %5.17 288.732 14.37 فایرا

%.372 132 8 میدکوح  

 %3.47 193.6 40 کویر

 %1.45 81.7 10 پارتا

%968. 499.34 10.521 کگهر  

 %16 890.5 65 کگل

 %100 5،566.582 900.62 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

72%

24%

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

7.7 729،3  369- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.85 1،255 541  

156،1 2.2 پنجاه سهم بزرگ  206- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 165،268 3،315 64.07 68.32 3،535 177،582

004،1  یقوقح 1،620 1،758 33.97 29.72 1،538 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

انه فروش سر

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.6 5،175 20.1 19.9 .011  - 382  



  

 

 

3 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

31

2

63

26

2

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

49% 51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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 تهران 

 6دوشنبه در نتیجه معامالت امروز؛

واحد  741هزار و  2، با 1401تیرماه 

هزار  50میلیون و  1رشد، بر ارتفاع 

 0.18واحد قرار گرفت و رشدی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص 

کل بورس که بر روی محدوده 

بود، واکنشی مثبت به این ناحیه نشان داد و در محدوده مثبت کار  هزار واحد قرار گرفته 500میلیون و  1حمایتی 

رسد رشد امروز نشان دهنده پایان اصالح خود را به پایان رساند. اما با توجه به پایین بودن ارزش معامالت، بنظر نمی

شته باشد؛ درهرحال هزار واحد نیز ادامه دا 480میلیون و  1باشد و انتظار بر این است اصالح شاخص کل تا محدوده 

تواند هزار واحد واقع شده است که در صورت رشد، می 510میلیون و  1در محدوده فعلی، مقاومت شاخص در محدوده 

 در اولین هدف، این محدوده را لمس نماید.

 

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

 وزنشاخص کل هم

وزن در نتیجه معامالت امروز؛ شاخص کل هم

 388با کاهشی  ،1401تیرماه  6دوشنبه 

واحد قرار  294زار و ه 417واحدی، بر ارتفاع 

درصد کاهش را ثبت کرد.  0.09گرفت در 

وزن پس از شکست نمودار شاخص کل هم

هزار واحد، به سمت کف کانال  420حمایت 

اکنون بر باالی صعودی خود حرکت کرد و هم

وزن تا این محدوده قرار گرفته است. در صورت شکست محدوده فعلی در روزهای آتی، انتظار بر این شاخص کل هم

 هزار واحد اصالح داشته باشد. 405هزار واحد و پس از آن تا محدوده  415محدوده 
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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

 50.4 92.52 2،613 اختث

 18.86 24.07 6،140 تراکخ

 10.16 4.61 6،510 سفارود

 6.12 29.88 5،480 وخاور

 3.63 5.77 15،710 پکرمان

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 476.127 31،500 پرمیس

 0 441.24 932 ستاش

 0 100.99 1،781 بهمنخ

 0 48.79 2،581 ثابتق

 0 52.6 1،480 جلیت

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 12.33 93.22 1،149 19،850 سالتو

 11.62 4.24 49.32 49،700 افزار

 8.91 4.33 38.65 6،540 لکارو

 8.29 174.76 1،450 35،000 فناورخ

 8.17 6.49 53.06 2،986 لپارسو

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،904 37.19 10،082 دیناس

 0.02 613.07 14.07 157،900 ارومق

 0.06 1،676 116.96 24،650 یرون

 0.08 477.73 40.39 27،860 دشتس

 0.09 114.42 11.05 35،100 الرس

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 840.48 3.59 807 ید

 441.24 0.43 932 ستاش

 358.40 2.94 1،855 اورخ

 285.56 0.64 2،208 ودروخ

 262.26 0.47 1،944 ساپاخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 3.42 18.05 مهراغ

 2.47 3.41 ایرات

 2.15 5.69 پونهغ

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,39327.4وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%5,02028وکبهمن

%119,34029.8وملی

%4,60331.6ومهان

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5383.26ثامید

26,2003.82فزر

13,4404.1هرمز

9,0504.3های وب

19,8604.46بفجر
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%21868610,3400.000923.07-08-1,000,0001403اخزا001

%23840619,9100.000723.09-07-1,000,0001403اخزا006

%22777643,8000.002622.98-05-1,000,0001403اخزا004

%26812630,0000.00123.08-06-1,000,0001403اخزا005

%24931589,2100.002523.05-10-1,000,0001403اخزا002

%01938586,3100.001523.09-11-1,000,0001403اخزا009

%06518755,9000.002921.80-09-1,000,0001402اخزا911

%12889603,8900.003223.01-09-1,000,0001403اخزا007

%15952582,5000.001323.02-11-1,000,0001403اخزا010

%19896604,7000.006522.74-09-1,000,0001403اخزا008

%07489766,1700.000522.00-08-1,000,0001402اخزا910

%0.000123.09-18742655,520-04-1,000,0001403اخزا003

%2177958,0000.000422.56-06-1,000,0001401اخزا901

%25567736,0000.002921.81-10-1,000,0001402اخزا914

%06427793,0100.001221.93-06-1,000,0001402اخزا908

%18315844,9900.004321.55-02-1,000,0001402اخزا905

%1237980,4000.000821.56-05-1,000,0001401اخزا817

%16344829,1200.000422.00-03-1,000,0001402اخزا909

%0328985,1000.00121.62-05-1,000,0001401اخزا816

%10217890,6700.004421.50-11-1,000,0001401اخزا903

%0.000722.41-19196897,100-10-1,000,0001401اخزا902

%1470962,000022.39-06-1,000,0001401اخزا818

%06518754,1100.000522.00-09-1,000,0001402اخزا821

%04456783,8000.005921.53-07-1,000,0001402اخزا907

%06488770,7000.005921.51-08-1,000,0001402اخزا820
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیمتقی

 انرژی:

 رصد تغییراتد 03/04/1401قیمت)دالر( 06/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 107.83 107.62 0.19%نفت

 %0.35 109.1 109.47 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  27/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 03/04/1401قیمت)دالر( 06/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.16 2،458 2،462 آلومینیوم

 %0.62 8،325 8،377 مس

 %1.28 3،350 3،307 روی

 %1.64 1،945 1،913 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  27/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

ز گذشتهقیمت رو درصد تغییرات  شرح قیمت امروز 

.544%  000،990،481  000،022،241 که تمام بهارس   

.194%  000،500،83  000،000،08 یم سکهن   

.764%  000،005،25  000،000،05 بعر   

.972%  000،988،31  000،735،31 عیار 18الی ط   

.553%  000،315  008،303 رخ دالر آزادن   

920.%  317،552  490،652 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022 

 2،684 2،658 2،670 2،687 اوره

 2،556 2،614 2،648 2،690 متانول

 8،417 8،432 8،457 8،557 پلی اتیلن سبک

PVC 7،558 7،489 7،425 7،303 

 12،830 12،770 12،710 12،600 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  27/06/2022های درج شدهقیمت

 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:

 

http://www.lme.com/
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