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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

.620% 1،511،071 شاخص کل بورس  %220.  - %210.  

.070% 420،975 شاخص هم وزن   %030.  0.23% 

 میلیارد ریال 59،548،268 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

333،1 فوالد  13.65 شاوان 

 9.88- آریا 768 شپنا

- زاگرس 577 شبندر 279.  

 5.12- صبا 571 کچاد

 4.67 بساما 559 شتران

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

%8.62 270 18 آسیاتک  

%16 500 45.294 امین  

 %16 500 154.321 وکار

 %3 93.483 22.1 وسپه

 %3 94.5 31.5 وسپهح

 %1.6 49.592 2.138 سخوز

 %1.44 45.16 4 دفارا

%04 1،245 55 دماوند  

 %8.01 251.45 23.5 فوالد

 %2.6 81.9 15 شتران

 %100 3،131.085 370.853 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

65%

32%

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

 ن()میلیارد توما

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

7.6 537،3  223- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.1 1،739 48.5 

 -60 926 1.8 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 ردتومان(خرید)میلیا

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 148،662 2،964 54.42 58.13 3،166 165،465

305،1  یحقوق 1،473 2،347 43.1 39.39 2،145 

 

 

 

 

 

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،447 19.9 19.1 1.04 - 152  
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

48% 52%
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1

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

44

22

1

86

41

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
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

سه  معامالت امروز؛ جهیتهران در نت

هزار  3با رشدی  14/04/1401شنبه 

میلیون و  1فاع واحدی بر ارت 912و 

هزار واحدی قرار گرفت و رشد  511

درصدی را ثبت کرد. نمودار  0.26

شاخص کل با رشد روز جاری، در 

هزار واحد قرار گرفت و در صورتیکه بتواند از ناحیه ذکر شده عبور کند، مقاومت  515میلیون و  1نزدیکی مقاومت 

. در صورت عدم عبور از مقاومت ذکر شده، نمودار شاخص هزار واحد خواهد بود 530میلیون و  1بعدی آن محدوده 

 هزار واحد حرکت خواهد کرد. 500میلیون و  1کل به سمت حمایت 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل اخصش 

رشدی  14/04/1401سه شنبه امروز؛ 

 420واحدی را ثبت کرد و بر ارتفاع  323

 0.08واحد قرار گرفت و رشد  975هزار و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

با رشد روز گذشته از محدوده سقف کانال 

نزولی خارج شد و روز جاری در حال 

دوده بود. هدف تثبیت باالی این مح

هزار واحد خواهد بود.  430هزار واحد است که در صورت شکست آن، هدف بعدی محدوده  425شاخص، مقاومت 

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

 13.05 20.49 4،300 وسپه

 7.46 7.12 7،610 خوساز

 3.52 2.88 36،100 شصدف

 2.82 7.39 19،760 شفا

 2.59 5.95 96،950 بوعلی

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.03 67.07 3،240 وکار

 0.01 12.30 13،410 سکرما

 0 203.04 2،100 خودرو

 0 116.20 1،709 وتجارت

 0 80.14 812 کرمان

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

نگین ریالی میا

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 23.37 66.98 1،565 19،270 گشان

 14.27 108 1،550 21،970 سهرمز

 13.68 110.67 1،514 89،900 حرهشا

 13.50 83.72 1،130 23،550 وسالت

 12.54 138.33 1،735 12،540 خکاوه

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

لی میانگین ریا

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 286.54 2.52 10،075 سیناد

 0.03 501.08 19.76 6،670 فن آوا

 0.06 1،044 65.26 13،490 آینده

 0.08 738.21 65.80 52،900 فافزا

 0.11 252.77 28.08 17،040 فبستم

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 862 1.56 781 دی

 366.17 4.95 1،167 فاذر

 347.72 0.53 940 شستا

 203.04 2.37 2،100 خودرو

 197.31 1.16 1،876 خاور

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 26.16 4.39 تشتاد

 18.99 11.01 ولقمان

 14.4 53.22 قنیشا

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,31327.0وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%119,62030وملی

%3,14131.8ثمسکن

%2,15734.0پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5533.26ثامید

25,7003.81فزر

13,0804.14هرمز

8,8504.33های وب

10,9804.53فوالد
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 ه اسالمی:اسناد خزان

 
 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%18734661,6500.001922.80-04-1,000,0001403اخزا003

%26804636,3100.001522.78-06-1,000,0001403اخزا005

%15944588,1020.002122.78-11-1,000,0001403اخزا010

%23832626,5000.001522.77-07-1,000,0001403اخزا006

%12881609,5000.001622.77-09-1,000,0001403اخزا007

%01930592,9000.001222.77-11-1,000,0001403اخزا009

%21860617,0400.001822.74-08-1,000,0001403اخزا001

%24923595,9800.003422.71-10-1,000,0001403اخزا002

%22769649,8000.001922.71-05-1,000,0001403اخزا004

%19888607,8000.003122.71-09-1,000,0001403اخزا008

%06480769,9600.001221.99-08-1,000,0001402اخزا820

%0.002521.92-06510758,110-09-1,000,0001402اخزا821

%06510758,5500.001221.87-09-1,000,0001402اخزا911

%25559739,0100.002221.83-10-1,000,0001402اخزا914

%15244876,3200.003121.83-12-1,000,0001401اخزا904

%04448785,0200.001521.80-07-1,000,0001402اخزا907

%06419797,4600.001321.79-06-1,000,0001402اخزا908

%07481771,2000.001521.79-08-1,000,0001402اخزا910

%16336834,1100.001221.78-03-1,000,0001402اخزا909

%19188904,3000.002421.57-10-1,000,0001401اخزا902

%10209894,9000.002921.40-11-1,000,0001401اخزا903

%1462967,6000.001821.40-06-1,000,0001401اخزا818

%1229984,7100.001221.40-05-1,000,0001401اخزا817

%2169964,9500.002620.77-06-1,000,0001401اخزا901

%21341842,520020.13-03-1,000,0001402اخزا906

%0320990,0200.00220.09-05-1,000,0001401اخزا816
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 13/04/1401قیمت)دالر( 14/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 108،48 110.60 1.92%نفت

 %1 113،81 112،67 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  05/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 13/04/1401قیمت)دالر( 14/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.52 2،431 2،394 آلومینیوم

 %2.19 8،034 7،858 مس

 %3.62 3،169 3،054 روی

 %0.51 1،947 1،957 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  05/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.61%  000،041،521  000،095،491  سکه تمام بهار 

0.23%  000،500،28  000،031،28  نیم سکه 

0.15%  000،085،25  000،500،25  ربع 

1.62%  000،724،41  000،016،41 عیار 18طالی    

0.7%  734،631  500،314 دالر آزاد نرخ   

30.%  568،582  330،952  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :لی چینبازار داخ

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

30/06/2022 01/07/2022 04/07/2022 05/07/2022 

 2،509 2،489 2،557 2،569 اوره

 2،553 2،539 2،586 2،647 متانول

 8،533 8،409 8،379 8،484 پلی اتیلن سبک

PVC 7،349 7،260 7،035 6،904 

 12،960 13،075 12،920 12،850 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  05/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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