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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

0.09% 1،502،979 شاخص کل بورس  %0.11  - %2.53  

.280% 418،362 شاخص هم وزن   %0.16  2.63%- 

 میلیارد ریال 59،281،699 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس یزان تأثیرم بورس

- فملی 112،1  8.92 دماوند 

 7.54 زاگرس 742 فارس

 7.41- آریا 453 بفجر

 6.61- خدیزل 434 نوری

 4.58- صبا 407 شبندر

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

%6 233.6 64.889 حافرین  

%0.7 27.7 5 خاورو  

 %2.75 107.38 14 سمگا

 %4.38 170.28 1.054 شپدیس

 %2.47 96.401 11.368 فارس

 %3.17 123.545 1.932 کرماشا

 %3.19 124.8 6 تیپیکو

%8.01 311.78 22 وغدیر  

 %4.51 175.76 13 وصندوق

 %4 155.734 26.621 خاهن

 %16.74 650.85 55 وتوکا

 %38.61 1،499 72.43 فخاس

 %2.70 105.4 20 ترانش

 %2.57 100.65 11 شبندر

 %100 3،882.88 324.294 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

مالت بازارب(اطالعات مربوط به معا  

2%

65%

33%

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

7.5 133،3  230- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.92 1،554 42 

 -118 689 1.6 هم بزرگپنجاه س

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 147،403 2،837 59.11 63.21 3،033 164،006

351،1  یحقوق 1،488 1،872 39.02 34.92 1،676 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.5 4،799 19.2 18.5 1.04 - 002  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 کلشاخص 

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

 معامالت امروز؛ جهیتهران در نت

با رشدی  12/4/1401یکشبه 

واحدی، بر ارتفاع  346هزار و  1

 979هزار و  502میلیون و  1

واحد قرار گرفت و رشدی 

درصدی را ثبت کرد.  0.09

هزار واحد قرار گرفته  500یون و میل 1نمودار شاخص کل که در پایان معامالت روز گذشته بر روی حمایت محدوده 

هزار واحد نیز رسید اما در این ناحیه حمایت  500میلیون و  1بود، روز جاری را در محدوده منفی آغاز کرد و تا حمایت 

 1میلیون واحد به پایان برساند. محدوده های حمایتی شاخص کل به ترتیب  1.5شد و توانست معامالت را در کانال 

 1هزار واحد هستند. مقاومت شاخص کل نیز در محدوده  480میلیون و  1زار واحد و پس از آن ه 500میلیون و 

 هزار واحد قرار دارد. 510میلیون و 

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

 وزنمشاخص کل ه

 معامالت جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

 1با رشدی  12/4/1401یکشنبه  امروز؛ 

هزار  418واحدی، بر ارتفاع  159هزار و 

واحد قرار گرفت و توانست رشدی  362و 

درصدی را ثبت کند. نمودار  0.28

وزن که در نزدیکی شاخص کل هم

هزار واحد قرار  415ی محدوده حمایت

وزن در محدوده سقف کانال نزولی گرفته بود، طی روز جاری روندی مثبت را از خود به ثبت رساند؛ شاخص کل هم

هزار واحد اصالح  410هزار و پس از آن  415تواند تا محدوده قرار گرفته است؛ در صورت عدم عبور از ناحیه فعلی می

هزار واحد و شکستن سقف کانال نزولی، مقاومت بعدی شاخص محدوده  418اومت داشته باشد. در صورت عبور از مق

 هزار واحد خواهد بود. 430
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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

 25.4 22.80 1،691 وحکمت

 3.38 6.16 33،350 ستران

 3.37 7.69 21،300 سصوفی

 1.21 3.15 15،790 بایکا

 0.51 1.52 19،950 ساروج

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 105.23 817 کرمان

 0 123.13 2،857 وبملت

 0 65.48 1،711 بهمنخ

 0 93.54 1،451 تجلی

 0 35.20 2،540 زقیام

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 177.72 7.50 1،333 54،000 رافزا

 26 79.74 2،073 22،250 وسالت

 17.76 38.17 678.23 50،250 سکارون

 14.83 84.76 1،257 13،330 تمحرکه

 13.81 6.18 85.45 12،210 زمالرد

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.04 1،652 66.16 49،900 بپاس

 0.05 982.74 56.09 8،500 ثنور

 0.06 1،350 84.33 34،510 فمراد

 0.09 213.01 19.36 11،890 ثقزوی

 0.11 166.49 18.81 1،284 وآرین

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 797.72 4.19 771 دی

 507.24 2.46 1،919 خاور

 388.69 0.54 935 شستا

 280.09 3.34 3،563 خگستر

 199.60 0.61 2،129 خودرو

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 32.82 4.51 وپسا

 18.62 3.15 بایکا

 3.96 2.13 مدیر

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,26026.7وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%120,65030وملی

%3,09232.4ثمسکن

%2,07132.7پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5733.26ثامید

26,7003.81فزر

13,1004.14هرمز

8,9904.33های وب

10,8004.53فوالد
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%26806634,2500.00222.90-06-1,000,0001403اخزا005

%22771646,9000.000522.90-05-1,000,0001403اخزا004

%15946585,9900.002522.90-11-1,000,0001403اخزا010

%12883607,2800.00222.90-09-1,000,0001403اخزا007

%01932590,6700.001222.90-11-1,000,0001403اخزا009

%23834624,4500.001122.89-07-1,000,0001403اخزا006

%24925594,0100.003122.82-10-1,000,0001403اخزا002

%19890605,7900.003822.82-09-1,000,0001403اخزا008

%18736661,0000.00222.79-04-1,000,0001403اخزا003

%21862616,5000.004722.73-08-1,000,0001403اخزا001

%1464965,0000.000522.53-06-1,000,0001401اخزا818

%1231983,0000.000722.37-05-1,000,0001401اخزا817

%2171962,0400.000722.01-06-1,000,0001401اخزا901

%06482769,0600.000322.00-08-1,000,0001402اخزا820

%04450783,0200.000921.94-07-1,000,0001402اخزا907

%0.000821.91-06421795,750-06-1,000,0001402اخزا908

%0322988,1400.000721.89-05-1,000,0001401اخزا816

%25561738,0000.001621.86-10-1,000,0001402اخزا914

%06512757,7700.00221.86-09-1,000,0001402اخزا911

%07483769,9500.001921.84-08-1,000,0001402اخزا910

%0.000121.74-10211892,500-11-1,000,0001401اخزا903

%16338833,5100.00221.73-03-1,000,0001402اخزا909

%19190903,0000.002121.65-10-1,000,0001401اخزا902

%06512759,9900.00521.61-09-1,000,0001402اخزا821

%21343842,5400.015120.00-03-1,000,0001402اخزا906
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

410.%  000،660،561  000،020،561  سکه تمام بهار 

380.%  000،850،84  000،530،84  نیم سکه 

550.%  000،500،54  000،200،54  ربع 

0.9%  000،572،41  000،441،41 عیار 18طالی    

.831%  500،326  005،032 رخ دالر آزادن   

110.%  512،572  796،572  نرخ دالر نیما 


