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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

- 1،498،509 شاخص کل بورس %270.  - %20.  - %1.43  

- 415،830 شاخص هم وزن  %640.  - %320.  1.32%- 

 میلیارد ریال 59،051،553 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 12.34- آریا 745- فارس

 8.26- غصینو 446 فوالد

 7.32- فغدیر 308 مبین

 6.45- شگویا 304- فملی

 5.74 شاوان 284- میدکو

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

%2.55 73.98 30 اپرداز  

%1.61 46.36 21 اوربخ  

 %2.76 79.2 12 اخابر

 %21 600 184.7 وکار

 %41.71 1،194 157.2 سمگا

 %3.49 100 9.05 فوالد

 %2.41 69.3 10 شپنا

 %13.94 399.7 70 ومعادن

 %10.48 300 29.76 تاصیکو

 %100 2،862.54 523.71 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

 )میلیارد تومان(

خروج پول  ورود و

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

5.8 811،2  353- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1 1،479 242  

128 1.8 پنجاه سهم بزرگ  161- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

داد تع

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 137،939 2،806 63.74 66.98 2،949 152،232

299  یقوقح 1،385 1،543 35.04 31.81 1،400 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((التمعام

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.9 4،403 20.3 19.4 .051  - 561  
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

تیرماه  18شنبه  معامالت امروز؛ جهینت

واحدی  94هزار و  4با کاهشی  ،1401

هزار  498میلیون و  1روبرو شد و بر ارتفاع 

درصدی  0.27واحدی قرار گرفت و کاهشی 

را ثبت کرد. نمودار شاخص کل که مدتها 

 هزار واحد را حفظ 500میلیون و  1حمایت 

میلیون واحد شد.  1.4داد، نتوانست این محدوده را حفظ کند و وارد کانال کرده بود و باالی آن به کار خود ادامه می

هزار واحد قرار دارد که حمایت چندان قوی نیست و انتظار بر این  490میلیون و  1حمایت بعدی شاخص در محدوده 

 اصالح داشته باشد. هزار واحد 480میلیون و  1است شاخص کل تا محدوده 

 

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

 وزنشاخص کل هم

شنبه معامالت امروز؛  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

واحدی  688هزار و  2با کاهشی  ،1401تیرماه  18

واحد قرار  830هزار و  415مواجه شد و بر ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد. نمودار  0.64گرفت و افتی 

قرار هزار واحد  415وزن در حمایت شاخص کل هم

گرفته است و چنانچه در محدوده فعلی حمایت 

هزار واحد خواهد بود که حمایت بعدی شاخص است. اما در صورتی که بتواند از محدوده  405نشود، هدف آن محدوده 

با توجه به وضعیت نموداری و اندیکاتور، انتظار اصالح  رو خواهد داشت.هزار واحد را پیش 420فعلی بازگردد، مقاومت 

 .شاخص بیشتر است از
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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

 20.33 22.31 11،830 شلرد

 17.7 43.73 9،320 غزر

 14.94 31.73 1،899 وحکمت

 5.32 5.44 1،480 فبیرا

 3.88 8.15 7،510 سدور

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 4.6 80.48 2،190 فجوش

 0.16 206 3،210 وکار

 0 429.69 926 شستا

 0 136.41 799 کرمان

 0 192.54 1،784 خساپا

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 قیقیفروش ح

نسبت خرید 

 به فروش

 18.5 48.86 904.02 5،460 دحاوی

 10.67 107.15 1،143 28،030 لسرما

 10 9.74 97.42 11،650 زمالرد

 9.10 2.08 18.95 6،580 ولکار

 8.21 130.86 1،075 7،630 خفنر

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

الی میانگین ری

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 757.63 5.03 9،310 وزمین

 0.01 5،387 61.12 10،960 غنوش

 0.01 1،346 20.84 50،450 فافزا

 0.02 3،612 76.23 7،840 فتوسا

 0.05 896.14 50.32 28،100 شلیا

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 598.26 0.26 785 ید

 429.69 0.64 926 شستا

 214.12 1.59 2،045 خودرو

 206 1.14 3،210 وکار

 192.54 2.19 1،784 خساپا

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 22.2 1.29 لپیام

 16.72 206 وکار

 10.9 80.48 فجوش

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,19526.3وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%120,02030وملی

%3,06330.3ثمسکن

%2,13233.0پترول
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 اسناد خزانه اسالمی:

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%01926592,840022.89-11-1,000,0001403اخزا009

%23828626,8400.000522.86-07-1,000,0001403اخزا006

%26800637,000022.85-06-1,000,0001403اخزا005

%19884607,5000.000722.85-09-1,000,0001403اخزا008

%12877609,9800.000622.84-09-1,000,0001403اخزا007

%15940588,9000.000422.83-11-1,000,0001403اخزا010

%1225986,0200.000522.82-05-1,000,0001401اخزا817

%24919596,0700.001322.81-10-1,000,0001403اخزا002

%21856617,6200.001322.81-08-1,000,0001403اخزا001

%22765650,0500.001122.81-05-1,000,0001403اخزا004

%18730663,7600.002522.74-04-1,000,0001403اخزا003

%1458968,5000.000922.31-06-1,000,0001401اخزا818

%2165965,0000.000822.15-06-1,000,0001401اخزا901

%22.04-06476770,000-08-1,000,0001402اخزا820

%04444785,1600.000122.00-07-1,000,0001402اخزا907

%21.83-18303846,500-02-1,000,0001402اخزا905

%0.000621.77-25555741,160-10-1,000,0001402اخزا914

%07477773,1700.001621.76-08-1,000,0001402اخزا910

%16332836,2000.001821.73-03-1,000,0001402اخزا909

%06415799,8400.002821.71-06-1,000,0001402اخزا908

%10205896,0000.00321.59-11-1,000,0001401اخزا903

%21.52-06506762,000-09-1,000,0001402اخزا821

%21.38-15240879,000-12-1,000,0001401اخزا904

%19184907,0000.003621.37-10-1,000,0001401اخزا902

%06506769,9800.012720.75-09-1,000,0001402اخزا911

%20.50-19793663,090-06-1,000,0001403اخزا011

%0316991,9000.001920.39-05-1,000,0001401اخزا816

%19.60-21337846,450-03-1,000,0001402اخزا906

%17.96-28406825,000-05-1,000,0001402اخزا916

%17.87-22338810,300-03-1,000,0001402اخزا819



  

 

 

7 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 16/04/1401قیمت)دالر( 17/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 104،79 102.73 2%نفت

 %2.45 104،65 107،21 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  09/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 16/04/1401قیمت)دالر( 17/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.74 2،417 2،399 آلومینیوم

 %0.61 7،833 7،785 مس

 %0.34 3،162 3،151 روی

 %3.23 2،013 1،948 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  09/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

ییراتدرصد تغ  شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته 

640.%  000،089،491  000،950،501  سکه تمام بهار 

090.%  000،500،82  000،085،82  نیم سکه 

080.%  000،002،52  000،024،52  ربع 

0.14%  000،817،31  000،368،31 عیار 18طالی    

480.%  500،331  000،531  نرخ دالر آزاد 

820.%  117،612  852،612 دالر نیما نرخ   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022 

 2،332 2،376 2،409 2،509 اوره

 2،538 2،507 2،480 2،553 متانول

 8،335 8،168 8،251 8،533 پلی اتیلن سبک

PVC 6،904 6،692 6،758 6،678 

 12،720 12،665 12،615 12،960 کائوچوی طبیعی
 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  09/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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