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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

- 1،483،532 شاخص کل بورس %720.  - %281.  - %922.  

- 405،475 شاخص هم وزن  %.990  - %.683  3.43%- 

 میلیارد ریال 57،579،959 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- ملیف 317 - ریاآ  9.761  

- یدکوم 125 - اگرسز  3.151  

- چادک 792 - ماوندد  .429  

742 بریزش - صینوغ  .988  

- بملتو 602 97. اوانش   

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

%678. 157 20 غربث  

%4.641 265.35 3.375 غدیرش  

 %14.97 271.01 19.4 غدیرو

 %5.41 98.3 10 توکاو

 %56.3 1،019 70.59 چادک

 %100 1،810.66 123.365 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

65%

31%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 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

6.2 705،2  425- 

و خروج پول  ورود

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.97 1،344 462  

747 1.8 پنجاه سهم بزرگ  142- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 127،225 2،665 63.11 67.92 2،858 142،441

371،1  یقوقح 1،465 1،498 35.62 30.8 1،296 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

ش سرانه فرو

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

7.2 4،207 20.9 20.1 .041  - 142  
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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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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

 معامالت امروز؛ جهیتهران در نت

با  1401تیرماه  21سه شنبه 

واحدی، بر  65هزار و  4کاهشی 

هزار و  483میلیون و  1ارتفاع 

 0.25واحد ایستاد و افتی  532

درصدی را ثبت کرد. نمودار 

هزار واحد رسید و با بازگشت از محدوده حمایتی،  480میلیون و  1شاخص کل طی معامالت روز جاری، به حمایت 

هزار واحد بماند. انتظار بر این است طی روزهای معامالتی آتی، شاخص کل رشدی  480میلیون و  1توانست در کانال 

مهمی برای  هزار واحد ناحیه مقاومت 500میلیون و  1هزار واحد داشته باشد؛ محدوده  500میلیون و  1را تا محدوده 

 1خص کل است. همچنین درصورتیکه شاخص کل حمایت فعلی را از دست بدهد، انتظار اصالح ابتدا تا محدوده شا

 هزار واحد وجود دارد. 455میلیون و  1هزار واحد و پس از آن تا محدوده  470میلیون و 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

، با 1401تیرماه  21شنبه سه امروز؛

واحدی مواجه شد  84هزار و  4کاهشی 

واحد  475هزار و  405و بر ارتفاع 

  درصدی را ثبت کرد. 1ایستاد و افتی 

وزن  طی نمودار شاخص کل هم

معامالت روز جاری در ادامه روند نزولی 

جه شود و ار محدوده فعلی با حمایت موهزار واحد قرار گرفت و انتظار بر این است د 405خود، بر محدوده حمایتی 

هزار واحد  415و پس از آن تا محدوده تجربه نموده هزار واحد که میانه کانال نزولی است  408رشدی را تا محدوده 

هزار واحد قرار دارد  400رشد داشته باشد. همچنین در صورت از دست دادن حمایت فعلی، حمایت بعدی در محدوده 

 که کف کانال نزولی است.
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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 12.99 28.41 1،998 حکمتو

 1.29 3.26 13،050 پوالت

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.27 55.56 2،124 فجوش

 0 564.22 771 دی

 0 413.81 921 شستا

 0 119.99 1،020 ارسپخ

 0 332.42 1،961 خودرو
 فروشبرترین نسبتهای خرید به 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 14.50 42.18 611.75 5،530 حاوید

 14.41 38.23 551.31 56،850 تکنار

 13.66 120.28 1،643 94،000 رهشاح

 9.99 116.99 1،169 26،400 سالتو

 7.54 8.17 61.73 6،650 لکارو

 نسبتهای خرید به فروشبدترین 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 720.97 7.22 27،800 لیاش

 0.03 1،027 36.94 23،500 تربتق

 0.03 1،658 66.19 48،700 افزاف

 0.04 1،948 91.4 38،950 بندرح

 0.06 1،107 66.83 10،300 نوشغ

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 564.22 3.26 771 دی

 413.81 0.11 921 شستا

 352.71 5.99 3،290 گسترخ

 277.51 0.15 1،993 ودروخ

 192.52 1.16 1،749 ساپاخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 10.16 55.56 فجوش

 4.54 31.75 کارلو

 2.56 177.264 وسالت

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,07425.9وخارزم

%114,22028.2وملی

%6,85028وسپهر

%2,92229.7ثمسکن

%2,04632.7پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,4943.17ثامید

23,4503.39فزر

12,7003.93هرمز

11,3704.38فوالد

14,6904.43فجر
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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%0313992,6000.000923.19-05-1,000,0001401اخزا816

%12874611,4600.000922.81-09-1,000,0001403اخزا007

%22762651,1500.000922.81-05-1,000,0001403اخزا004

%15937590,1000.000622.81-11-1,000,0001403اخزا010

%26797638,6100.001422.80-06-1,000,0001403اخزا005

%21853618,7500.000722.80-08-1,000,0001403اخزا001

%18727664,3000.000322.80-04-1,000,0001403اخزا003

%19881609,1200.00122.80-09-1,000,0001403اخزا008

%01923594,9500.000122.80-11-1,000,0001403اخزا009

%24916597,5000.001322.78-10-1,000,0001403اخزا002

%23825629,0000.001422.77-07-1,000,0001403اخزا006

%1222987,8100.000522.57-05-1,000,0001401اخزا817

%1455970,0000.000622.40-06-1,000,0001401اخزا818

%06473772,8500.000522.00-08-1,000,0001402اخزا820

%06503760,3200.000122.00-09-1,000,0001402اخزا821

%18300849,2400.003222.00-02-1,000,0001402اخزا905

%15237879,000021.97-12-1,000,0001401اخزا904

%0.001621.89-19181906,520-10-1,000,0001401اخزا902

%2162967,0000.001821.84-06-1,000,0001401اخزا901

%10202896,6200.000221.80-11-1,000,0001401اخزا903

%06412800,5200.001121.79-06-1,000,0001402اخزا908

%06503762,5000.000921.75-09-1,000,0001402اخزا911

%16329837,5400.000521.74-03-1,000,0001402اخزا909

%25552742,6500.000621.74-10-1,000,0001402اخزا914

%07474774,6000.000621.73-08-1,000,0001402اخزا910
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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 20/04/1401قیمت)دالر( 21/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 101،26 102،8 1.5%نفت

 %0.89 105،46 104،75 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  12/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 20/04/1401قیمت)دالر( 21/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.2 2،416 2،387 آلومینیوم

 %2.24 7،622 7،451 مس

 %2.6 3،120 3،040 روی

 %1.18 1،940 1،963 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  12/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

660.%  000،055،151  000،045،501 که تمام بهارس   

630.%  000،008،82  000،500،28  نیم سکه 

750.%  000،008،52  000،500،25  ربع 

.430%  000،199،31  000،598،31 عیار 18الی ط   

9000.%  047،622  270،622 رخ دالر نیمان   
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نه بازار اوراق بهادار گزارش روزا  

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

07/07/2022 08/07/2022 11/07/2022 12/07/2022 

 2،211 2،223 2،332 2،376 اوره

 2،351 2،453 2،538 2،507 متانول

 8،035 8،215 8،335 8،168 پلی اتیلن سبک

PVC 6،758 6،678 6،532 6،397 

 12،660 12،650 12،720 12،665 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  12/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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