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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

0.08% 1،547،249 شاخص کل بورس  - %1.54  - %2.05  

.290% 426،584 شاخص هم وزن    - %0.6  3.08%- 

 میلیارد ریال 61،302،938 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 23.47 آریا 489 حکشتی

 11.41 دماوند 411 خودرو

 10.11 صبا 402- شپدیس

 9.95 دی 370 خساپا

 8.98- کگهر 342 مبین

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

%4.641 211.288 19.673 امین  

%5.463 511.5 10 افق  

 %34.21 493.35 57.5 فارس

 %14.01 202.5 10 فایرا

 %1.53 22.399 3.027 زماهان

 %100 037.1،441 100.2 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

امالت بازارب(اطالعات مربوط به مع  

4%

76%

20%

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

7.8 336،4  292- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.78 1،164 54-  

687 1.8 پنجاه سهم بزرگ  150- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 168،180 3،636 63.67 69.35 3،961 209،849

525،1  یقوقح 1،507 1،819 31.85 26.17 1،494 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

 قدرت

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.7 5،711 21.6 18.9 .151  - 383  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

 30در نتیجه معامالت امروز؛ دوشنبه 

واحد  1،286، با 1401خردادماه 

افزایش نسبت به روز معامالتی 

 547میلیون و  1گذشته، بر ارتفاع 

 0.08واحد قرار گرفت و  249هزار و 

ش رو ثبت کرد. نمودار درصد افزای

 1شاخص کل با بازگشت از محدوده 

هزار واحد، دو روز اخیر را در محدوده مثبت پشت سر گذاشته است اما قدرت کافی را برای رشدهای  545میلیون و 

دهد. هدف اول شاخص کل بورس اوراق بهادار، چندین هزار واحدی نداشته است و بصورت ساید کار خود را ادامه می

 هزار واحد قرار گرفته است. 555میلیون و  1محدوده در 

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

 وزنشاخص کل هم

در نتیجه معامالت وزن شاخص کل هم

، با 1401خردادماه  30امروز؛ دوشنبه 

هزار  426واحد افزایش، بر ارتفاع  1،223

 0.029واحد قرار گرفت و رشدی  584و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

هزار  425وزن با بازگشت از محدوده هم

واحد، به سمت اولین مقاومت خود در 

اومت بعدی آن در محدوده کند. همچنین در صورت عبور از محدوده ذکر شده، مقهزار واحد حرکت می 430محدوده 

است شاخص   هزار واحد است. انتظار بر این 425هزار واحد قرار گرفته است. حمایت شاخص کل نیز در محدوده  440

 هزار واحد( را لمس کند. 430وزن در کوتاه مدت صعودی باشد و اولین مقاومت ذکر شده )همکل

 



  

 

 

5 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 949.21 86.10 16،770 اسیاتک

 61.11 741.03 5،265 تفارس

 4.53 41.53 3،422 خکرمان

 16.28 42.35 1،406 وآرین

 13.35 29.19 12،200 سپاها

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 238.26 32.26 2،111 فجوش

 0 515.51 958 شستا

 0 114.38 882 کرمان

 0 80.72 5،480 شتران

 0 43.78 2،063 بترانس

 شبرترین نسبتهای خرید به فرو

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 80.00 168.49 13،479 88،600 شمواد

 26.47 77.79 2،060 33،310 ستران

 24.41 13.09 319.73 8،380 فگستر

 13.20 93.62 1،235 16،160 فالت

 10.28 22.28 229.28 14،840 سابیک

 نسبتهای خرید به فروش بدترین

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 950.45 16.30 23،000 قتربت

 0.03 314.13 11.79 178،300 قاروم

 0.04 2،738 129.52 84،920 وآذر

 0.05 1،270 65.97 39،250 سالر

 0.06 430.98 29.68 23،550 ولراز

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 741.03 2.99 5،265 تفارس

 515.51 0.42 958 شستا

 365.46 5.98 3،437 خگستر

 352.5 3.37 1،873 خساپا

 290.67 1.86 2،079 خودرو

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 4.32 12.99 سی کی بی

 2.55 21.62 خمحور

 2.1 14.34 ثعمرا

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,45427.3وخارزم

%6,94028.4وسپهر

%129,52031.80وملی

%3,37034.3ثمسکن

%2,19334.3پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
7,7402.7مدیریت

1,5413.22ثامید

27,4003.97فزر

3,2644ولبهمن

13,9004.34هرمز
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%067995,4400.000226.9-04-1,000,0001401اخزا815

%0.000323.4-1244975,000-05-1,000,0001401اخزا817

%0.003523.1-23847618,000-07-1,000,0001403اخزا006

%0.004623.1-24938586,810-10-1,000,0001403اخزا002

%0.001423.0-26819628,110-06-1,000,0001403اخزا005

%0.002123.0-22784641,110-05-1,000,0001403اخزا004

%0.001823.0-18749654,000-04-1,000,0001403اخزا003

%0.002623.0-21875608,990-08-1,000,0001403اخزا001

%0.003123.0-12896602,010-09-1,000,0001403اخزا007

%0.002822.9-19903600,000-09-1,000,0001403اخزا008

%2184953,6000.000222.9-06-1,000,0001401اخزا901

%0.001922.9-15959581,500-11-1,000,0001403اخزا010

%0.000622.9-1477957,420-06-1,000,0001401اخزا818

%0335980,4600.000722.9-05-1,000,0001401اخزا816

%0.000322.8-01945587,710-11-1,000,0001403اخزا009

%0.001122.7-10224882,100-11-1,000,0001401اخزا903

%0.001622.6-19203893,010-10-1,000,0001401اخزا902

%0.001422.1-06525750,760-09-1,000,0001402اخزا911

%0.000422.1-25574730,970-10-1,000,0001402اخزا914

%06495763,530022.0-08-1,000,0001402اخزا820

%0.000222.0-04463777,000-07-1,000,0001402اخزا907

%07496763,2200.000422.0-08-1,000,0001402اخزا910

%18322840,0000.003821.9-02-1,000,0001402اخزا905

%16351827,2100.001621.8-03-1,000,0001402اخزا909

%06434791,0000.001521.8-06-1,000,0001402اخزا908

%28425825,0000.042618.0-05-1,000,0001402اخزا916
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 27/03/1401قیمت)دالر( 30/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 107.53 110.23 2.45%نفت

 %1.2 113.68 112،32 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  20/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 27/03/1401قیمت)دالر( 30/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.72 2،503 2،485 آلومینیوم

 %1.05 8،946 8،852 مس

 %0.28 3،512 3،502 روی

 %0.77 2،077 2،061 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  20/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.10%  000،090،561  000،370،541  سکه تمام بهار 

2.3%  000،000،87  000،000،85  نیم سکه 

81.%  000،000،56  000،000،55  ربع 

220.%  000،355،41  000،323،41 عیار 18طالی    

650.%  800،193  700،173  نرخ دالر آزاد 

40.3%  005،542  866،542  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

 2،748 2،772 2،829 2،829 اوره

 2،769 2،824 2،913 2،921 متانول

 8،717 8،841 8،958 8،959 پلی اتیلن سبک

PVC 8،310 8،221 8،143 7،963 

 12،745 12،850 12،880 12،890 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  20/06/2022های درج شدهقیمت

 مودار روند موجودی انبار بورس لندن:ن

         

http://www.lme.com/
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