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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

.650% 1،502،605 شاخص کل بورس  %470.  - %770.  

580.% 420،975 شاخص هم وزن   %210.  0.23% 

 میلیارد ریال 59،204،252 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

- ملیف 421،1 5.791 شاوان   

- ارسف 399 - آریا  1.111  

- فجرب 894 - صینوغ  .618  

- پدیسش 674 - رمزه  .944  

464 والدف - غدیرف  47.4  

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

%933. 67.365 1.35 بپاس  

%9.32 500 61.88 مراهه  

 %15.88 271.5 20 صندوقو

 %5.51 94.46 6.84 امیدو

 %14.65 250 17.66 غدیرو

 %16 273.25 25 والدف

 %14.65 250 46.21 ترانش

 %100 1،706.575 178.94 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

67%

30%

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

7.4 941،3  363- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.95 1،436 312  

188 1.8 پنجاه سهم بزرگ  179- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 تومان(خرید)میلیارد

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 147،228 2،992 62.58 65.94 3،153 150،956

992،1  یقوقح 1،541 1،698 35.51 32.14 1،537 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.4 4،782 20.3 20.9 - 301.  - 631  
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62

35

1

43

19

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

 جهیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نت

با  25/04/1401چهارشنبه  معامالت امروز؛

 1واحدی بر ارتفاع  471هزار و  8کاهشی 

واحد ایستاد و افتی  605هزار و  502میلیون و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل  0.56

هزار  510میلیون و  1توانایی عبور از مقاومت 

میلیون و  1را نداشت و به سمت حمایت واحد 

هزار واحد حرکت کرد. اولین حمایت  500

هزار واحد قرار گرفت.  480میلیون و  1واحد قرار دارد و حمایت دوم در محدوده  500میلیون  1شاخص در محدوده 

 هزار واحد قرار دارد. 510میلیون و  1مقاومت سهم نیز در محدوده 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

با  15/04/1401چهارشنبه امروز؛ 

بر ارتفاع  واحدی، 455هزار و  2کاهشی 

واحد قرار گرفت و افتی  520هزار و  418

درصدی را ثبت کرد. نمودارشاخص  0.58

وزن که از سقف کانال نزولی خارج کل هم

شده است، در حال تثبیت باالی سقف 

هزار  417هزار واحد طی روز جاری شکست و حمایت بعدی شاخص در محدوده  420یت شکسته شده است. حما

هزار واحد و مقاومت  420در محدوده واحدی قرار دارد که سقف کانال نزولی شکسته شده است. مقاومت اول شاخص 

 هزار واحد قرار دارد. 430بعدی آن در محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 22.6 54.36 1،815 وحکمت

 4.76 9.80 17،510 فسپا

 2.13 16.61 10،160 وتوکا

 1.05 1.48 23،150 الزما

 0.51 781،342 29،950 گکیش

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.35 15.05 8،730 تکنو

 0.01 639،868 33،200 سپرمی

 0 413.84 932 شستا

 0 225.59 1،813 خساپا

 0 306.12 1،898 خاور

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 یقیخرید حق

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 43.99 60.40 2،657 13،880 تمحرکه

 41 88.03 3،609 24،250 وسالت

 10.19 8.43 86.08 11،840 زمالرد

 8.27 7.90 65.44 27،850 چخزر

 7.65 109.79 840 19،010 غشصفا

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

الی میانگین ری

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 3،385 66.68 33،200 سالر

 0.02 606.75 13.87 28،250 شلیا

 0.05 1،515 83.46 30،420 فمراد

 0.09 348.23 31.65 15،430 فالت

 0.09 356.77 34.91 51،500 فافزا

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 535 0.26 778 دی

 413.84 0.96 932 شستا

 306.12 1.82 1،898 خاور

 247.53 23.05 1،228 دانا

 225.59 3.82 1،813 خساپا

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 32.15 1.49 تشتاد

 30.07 912.027 ولقمان

 23.81 4.71 لپیام

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,23626.4وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%119,64030وملی

%3,08130.3ثمسکن

%2,13433.4پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
25,0003.73فزر

12,9704.05هرمز

11,0404.56فوالد

2,7624.65وبملت
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 خزانه اسالمی:اسناد 

 
 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%23831626,5500.000322.80-07-1,000,0001403اخزا006

%15943588,2400.000622.80-11-1,000,0001403اخزا010

%0.000222.80-22768649,130-05-1,000,0001403اخزا004

%0.000122.80-12880609,450-09-1,000,0001403اخزا007

%18733662,0100.00122.80-04-1,000,0001403اخزا003

%0.000222.80-19887607,060-09-1,000,0001403اخزا008

%01929593,0000.000322.79-11-1,000,0001403اخزا009

%24922595,8500.001322.75-10-1,000,0001403اخزا002

%21859617,3000.00122.75-08-1,000,0001403اخزا001

%06479770,3200.000522.00-08-1,000,0001402اخزا820

%2168963,6600.000521.98-06-1,000,0001401اخزا901

%10208893,5500.000521.84-11-1,000,0001401اخزا903

%06418797,8800.000621.79-06-1,000,0001402اخزا908

%1461967,6000.000121.78-06-1,000,0001401اخزا818

%19187904,0000.000321.77-10-1,000,0001401اخزا902

%0.001321.75-06509760,000-09-1,000,0001402اخزا911

%07480772,0000.000321.75-08-1,000,0001402اخزا910

%16335834,8200.000821.74-03-1,000,0001402اخزا909

%25558742,0000.005621.55-10-1,000,0001402اخزا914

%06509762,0000.005121.52-09-1,000,0001402اخزا821

%15243879,0000.003121.38-12-1,000,0001401اخزا904

%0319990,000021.30-05-1,000,0001401اخزا816

%1228985,5000.000920.97-05-1,000,0001401اخزا817

%21340846,4500.004719.60-03-1,000,0001402اخزا906
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 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 14/04/1401قیمت)دالر( 15/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 100،28 99.50 0.78%نفت

 %1.32 102،77 104،13 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  06/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 14/04/1401قیمت)دالر( 15/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.76 2،374 2،392 آلومینیوم

 %0.99 7،670 7،594 مس

 %0.26 3،039 3،031 روی

 %1.90 1،939 1،976 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  06/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.9%  000،950،491  000،70،501  سکه تمام بهار 

0.23%  000،310،82  000،500،82  نیم سکه 

0.0%  000،500،52  000،500،52  ربع 

1.8%  000،646،31  000،887،31 عیار 18طالی    

320.%  500،314  500،313  نرخ دالر آزاد 

250.%  330،592  993،592  نرخ دالر نیما 
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 زگ
 

 :ار داخلی چینباز

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

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

 2،409 2،509 2،489 2،557 اوره

 2،480 2،553 2،539 2،586 متانول

 8،251 8،533 8،409 8،379 پلی اتیلن سبک

PVC 7،260 7،035 6،904 6،692 

 12،615 12،960 13،075 12،920 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  06/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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