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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

- 1،520،334 شاخص کل بورس %850.  - %1.77  - %822.  

.900% 422،659 شاخص هم وزن    - %0.6  3.24%- 

 میلیارد ریال 60،194،632 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

- فملی 422،2  15.13- فغدیر 

- فوالد 144،2  13.63- آریا 

- میدکو 519،1  11.22- شگویا 

- تاپیکو 048،1  9.01- کگهر 

 7.78- دی 899- پارسان

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

%45.9 660 165 کوثر  

%7.51 108.77 14.9 مدیریت  

 %17.73 255 51 کحافظ

 %7.72 111.048 25.411 فجام

 %21.07 303.75 15 فایرا

 %100 568.1،438 271.331 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

73%

23%

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

9.3 066،4  303- 

پول ورود و خروج 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.98 1،457 24.7 

153،1 2.6 پنجاه سهم بزرگ  192- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 187،646 3،847 67.23 72.03 4،122 199،582

439،1  یحقوق 1،384 1،782 31.15 26.35 1،508 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 یلیون تومان()محقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

10.3 5،723 20.5 20.7 -1.01 -278 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

تیرماه  4شنبه معامالت امروز؛ جهینت

واحد کاهش، بر  59هزار و  13، با 1401

 334هزار و  520میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را  0.85واحد قرار گرفت و افتی 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل طی روز 

جاری کف کانال صعودی خود را از دست 

هزار واحد نزول داشته باشد. دومین حمایت شاخص  510میلیون و  1رود تا در اولین هدف، تا محدوده داد و انتظار می

کف کانال صعودی، انتظار هزار واحد واقع شده است. همچنین با توجه به شکست  500میلیون و  1نیز در محدوده 

 هزار واحد نیز از شاخص کل وجود دارد. 450میلیون و  1اصالح تا محدوده 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت امروز؛  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

واحدی،  366، با رشدی 1401تیرماه  4شنبه 

واحدی قرار گرفت  659هزار و  422بر ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد. نمودار  0.09و رشدی 

 420شاخص کل هم وزن در باالی حمایت 

هزار واحد و در نزدیکی سقف کانال نزولی 

بلندمدت قرار گرفته است و در صورتی که 

هزار واحد رشد داشته باشد. اما در صورتی که حمایت  430رود تا محدوده انال نزولی را بشکند، انتظار میبتواند سقف ک

هزار واحد که کف کانال صعودی کوتاه مدت است، افت  415تواند تا محدوده هزار واحد را از دست بدهد، می 420

 داشته باشد.
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 17.47 20.66 3،687 پالسک

 13.36 48.58 1،129 داراب

 0.53 1.27 49،400 حسینا

 0.12 402.151 78،500 پشاهن

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.09 1.82 10،005 سیناد

 0.03 0.28 30،650 سپرمی

 0 472.10 944 شستا

 0 128.79 6،660 شپنا

 0 42.33 1،479 تجلی

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

یالی میانگین ر

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 31.11 54.51 1،696 15،820 خبازرس

 29.91 42.21 1،262 78،500 پشاهن

 29.27 57.68 1،688 12،550 غمهرا

 13.83 106.96 1،480 3،799 خگستر

 12.92 11.03 142.66 29،200 چخزر

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
خرین آ

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 773.94 5.39 30،100 شلیا

 0.02 1،376 30.58 23،050 کباده

 0.02 1،522 43.96 10،005 سیناد

 0.03 1،192 36.49 22،350 ولراز

 0.05 1،063 53.19 13،810 آینده

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت ادنم

 599.3 5 2،017 خساپا

 588.41 5 2،205 خودرو

 483.14 3.59 1،153 پارسخ

 472.10 0.42 944 شستا

 194.27 4.97 1،839 وبصادر

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 4.41 7.42 شاوان

 2.31 1.19 قمرو

 2.44 0.8 سغدیر
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%18744654,0200.001123.16-04-1,000,0001403اخزا003

%22779641,7700.001923.10-05-1,000,0001403اخزا004

%23842619,2000.003323.09-07-1,000,0001403اخزا006

%26814629,1800.002923.09-06-1,000,0001403اخزا005

%24933588,1000.002723.08-10-1,000,0001403اخزا002

%15954581,1300.00223.08-11-1,000,0001403اخزا010

%12891602,3000.002323.08-09-1,000,0001403اخزا007

%21870609,8200.002823.06-08-1,000,0001403اخزا001

%19898600,8000.00423.01-09-1,000,0001403اخزا008

%0.003222.66-19198895,110-10-1,000,0001401اخزا902

%10219884,9100.001122.60-11-1,000,0001401اخزا903

%15254869,2900.002522.30-12-1,000,0001401اخزا904

%01940596,0000.021122.26-11-1,000,0001403اخزا009

%06490765,7100.001622.00-08-1,000,0001402اخزا820

%18317841,4000.000222.00-02-1,000,0001402اخزا905

%04458779,1700.001522.00-07-1,000,0001402اخزا907

%06520753,3000.001622.00-09-1,000,0001402اخزا911

%06520753,2900.001622.00-09-1,000,0001402اخزا821

%2179957,8700.003922.00-06-1,000,0001401اخزا901

%25569733,4500.001622.00-10-1,000,0001402اخزا914

%06429791,6500.000721.99-06-1,000,0001402اخزا908

%16346828,2500.001521.99-03-1,000,0001402اخزا909

%0.008221.97-0330983,810-05-1,000,0001401اخزا816

%07491766,0000.002621.92-08-1,000,0001402اخزا910
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 02/04/1401قیمت)دالر( 03/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 107.55 104.36 3.06%نفت

 %2.58 110.17 113،01 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  25/06/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 02/04/1401قیمت)دالر( 03/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.72 2،470 2،452 آلومینیوم

 %0.42 8،360 8،325 مس

 %4.46 3،495 3،339 روی

 %3.61 2،020 1،947 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  25/06/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.04%  000،905،551  000،065،551  سکه تمام بهار 

40.9%  000،003،58  000،005،48 یم سکهن   

.021%  000،086،45  000،003،45 بعر   

1.13%  000،445،41  000،281،41 عیار 18طالی    

960.%  200،321  100،318  نرخ دالر آزاد 

220.%  255،542  108،542  نرخ دالر نیما 
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 :زار داخلی چینبا

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 

 2،748 2،772 2،829 2،829 اوره

 2،614 2،648 2،690 2،682 متانول

 8،432 8،457 8،557 8،599 پلی اتیلن سبک

PVC 7،707 7،558 7،489 7،425 

 12،770 12،710 12،600 12،675 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  25/06/2022های درج شدهقیمت

 مودار روند موجودی انبار بورس لندن:ن

         

http://www.lme.com/
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