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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،487،622 شاخص کل بورس %370.  - %31.  - %2.01  

- 409،559 شاخص هم وزن  %1.50  - %42.6  2.45%- 

 میلیارد ریال 58،322،367 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

230،2 والدف - آریا  1.456  

- رسفا 366،1 - وانشا  617.1  

- ملیف 015،1 - صینوغ  .48  

- رانشت 337 - رانلش  976.  

- پناش 237 - ویاشگ  85.6  

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

%57 644.35 245 بملتو  

%.861 21.285 1.1 روجسا  

 %10.09 114 100 کهنوجب

 %16.4 185 50 ریختخ

 %9.74 110.95 31.7 معادنحو

 %4.8 54.09 3 نورک

 %100 1،129.675 430.8 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

به معامالت بازارب(اطالعات مربوط   

4%

71%

25%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت



  

 

 

2 
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 :تابلوخوانی بازار

 :معامالت خرد

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

و خروج پول ورود 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

7.2 272،3  758- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.90 1،321 .654  

149،1 2.4 پنجاه سهم بزرگ  329- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

داد تع

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 152،835 2،790 58.51 74.22 3،539 163،999

151،1  یقوقح 1،633 1،934 40.56 24.85 1،185 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((التمعام

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.1 4،766 18.3 21.5 - .181  - 617  
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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 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  

 20دوشنبه  معامالت امروز؛ جهیدر نت

 891هزار و  10با کاهشی  1401تیرماه 

هزار  487میلیون و  1واحدی، بر ارتفاع 

درصد  0.73واحد قرار گرفت و  622و 

کاهش را نسبت به روز معامالتی گذشته 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل در یک 

 1حمایت خود در محدوده هزار واحد، به سمت  490میلیون و 1کانال نزولی قرار گرفته است و با شکست حمایت 

. در صورت شکست شودکند که حمایت با اهمیتی برای شاخص کل محسوب میهزار واحد حرکت می 480میلیون و 

 هزار واحد هستند. 450میلیون و  1هزار و  470میلیون و  1های بعدی به ترتیب در محدوده های این حمایت، حمایت

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 معامالت امروز؛ جهیدر نتوزن هم کل شاخص

هزار  6با کاهشی  1401تیرماه  20دوشنبه 

 559هزار و  409واحدی، به ارتفاع  270

درصد کاهش را  1.51واحد قرار گرفت و 

نسبت به روز معامالتی قبل ثبت کرد. نمودار 

شاخص کل هم وزن به سمت مقاومت خود 

در صورت شکست این  شود.مهمی برای آن محسوب می کند که این محدودههزار واحد حرکت می 405در محدوده 

 باشد.هزار واحد خواهد بود که کف کانال نزولی می 400محدوده، حمایت بعدی محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eمترین ک       

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 15.17 28.64 7،460 توساف

 0.3 2.70 25،650 لتوسا

 0.82 1.57 24،050 زماال

 1.72 1.66 20،150 ابات

 2.79 10.56 6،870 ساوی

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 6.34 2،189 فجوش

 0 713.11 790 دی

 0 636.52 919 شستا

 0 145.23 3،090 گسترخ

 0 332.42 1،961 ودروخ

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 18.63 106.76 1،989 33،650 ثخوزو

 17.70 82.26 1،456 55،200 کنارت

 13.84 51.58 714.08 9،320 کنوت

 13.77 4.20 57.90 6،610 ولکار

 12.02 60.23 724.65 5،500 حاوید

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 1،991 39.94 20،650 لرازو

 0.04 3،734 153.66 49،850 پاسب

 0.04 901.48 41.98 27،950 لیاش

 0.05 960.58 54.22 10،550 نوشغ

 0.06 165.37 10.87 32،750 الرس

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 713.11 0.25 790 دی

 636.52 0.97 919 شستا

 332.42 4.99 1،961 خودرو

 255.27 4.95 1،710 اپاخس

 177.74 2.98 1،278 دیدوس

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم لیون(حجم امروز)می نماد

 9.13 6.34 جوشف

 16.72 206 وکار

 2.62 2.70 لتوسا

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5013.28ثامید

23,8003.58فزر

12,8203.92هرمز

11,4004.26فوالد

2,6314.5وبملت

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,03925.6وخارزم

%6,86028.3وسپهر

%118,24029وملی

%2,94828.8ثمسکن

%2,06332.2پترول
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%0314991,7600.001624.08-05-1,000,0001401اخزا816

%19882608,5900.003322.82-09-1,000,0001403اخزا008

%01924594,3600.002522.82-11-1,000,0001403اخزا009

%12875611,1700.00222.80-09-1,000,0001403اخزا007

%15938590,0000.002322.79-11-1,000,0001403اخزا010

%23826628,5000.002322.78-07-1,000,0001403اخزا006

%26798638,5000.002222.78-06-1,000,0001403اخزا005

%21854618,8900.002822.76-08-1,000,0001403اخزا001

%22763651,6400.002322.74-05-1,000,0001403اخزا004

%2163965,2500.000422.74-06-1,000,0001401اخزا901

%18728664,8000.002822.72-04-1,000,0001403اخزا003

%24917598,0000.003522.71-10-1,000,0001403اخزا002

%0.000822.62-1456969,200-06-1,000,0001401اخزا818

%1223987,4000.001522.29-05-1,000,0001401اخزا817

%06474772,4300.002922.00-08-1,000,0001402اخزا820

%0.002321.96-06504760,220-09-1,000,0001402اخزا821

%10203895,9000.000721.85-11-1,000,0001401اخزا903

%06413800,0200.000621.80-06-1,000,0001402اخزا908

%04442787,5300.002521.80-07-1,000,0001402اخزا907

%06504762,0100.000621.75-09-1,000,0001402اخزا911

%16330837,1400.001121.73-03-1,000,0001402اخزا909

%25553742,6000.001621.70-10-1,000,0001402اخزا914

%07475775,8000.003521.54-08-1,000,0001402اخزا910

%19182908,0000.003621.36-10-1,000,0001401اخزا902
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 17/04/1401قیمت)دالر( 20/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 102،8 104.79 1.9%نفت

 %1.45 107،02 105،46 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  11/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 17/04/1401قیمت)دالر( 20/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.04 2،399 2،424 آلومینیوم

 %1.03 7،785 7،705 مس

 %2.9 3،151 3،060 روی

 %0.92 1،948 1،930 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  11/07/2022های درج شدهتقیم

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

930.%  000،012،501  000،097،501  سکه تمام بهار 

090.%  000،085،82  000،005،82  نیم سکه 

50.%  000،024،52  000،005،52  ربع 

1.3%  000،458،31  000،025،41 عیار 18طالی    

20.%  000،531  073،431  نرخ دالر آزاد 

700.%  852،612  470،262  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022 11/07/2022 

 2،223 2،332 2،376 2،409 اوره

 2،453 2،538 2،507 2،480 متانول

 8،215 8،335 8،168 8،251 پلی اتیلن سبک

PVC 6،692 6،758 6،678 6،532 

 12،650 12،720 12،665 12،615 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  11/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/


  

 

 

9 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


