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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،480،049 شاخص کل بورس %760.  - %321.  - %5.4  

- 405،576 شاخص هم وزن  %350.  - %.462  5.44%- 

 میلیارد ریال 57،303،714 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

- الدفو 740،1  24.2- گرسزا 

- رسفا 390،1  14.41 انشاو 

- ملیف 423،1  8.67 یارآ 

- غصینو 706- چادک 648.  

 7.33- یاشگو 610- پیکوتا

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

%0.534 563.37 89 وتوسل  

%7.491 243.1 65 نافریح  

 %1.83 25.4 2 مازنس

 %4.9 68.51 8.5 ارسف

 %3.88 54.56 4 میدوا

 %3.88 54.32 4 وصندوق

 %10.87 151.7 41 خریخت

 %8 111.5 10 فوالد

 %3.02 42.9 3 کچاد

 %5.25 73.76 4 کنور

 %100 1،389.12 230.5 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

63%

34%

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

6.2 890،2  296- 

ورود و خروج پول 

قی به اشخاص حقی

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،586 - 66  

 -127 815 2.1 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 134،285 2،709 58.9 67.15 3،089 156،730

226،1  یقوقح 1،304 1846 40.15 31.9 1،467 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 ()میلیون تومانحقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

7.4 4،600 20.2 19.7 2.01  - 813  



  

 

 

3 
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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 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار 

معامالت  جهیتهران در نت

 ،1401تیرماه  25شنبه  امروز؛

هزار واحد کاهش، بر  10با 

هزار  480میلیون و  1ارتفاع 

 0.67واحد ایستاد و افتی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار 

واحد قرار گرفت. در صورت اصالح بیشتر هزار  480میلیون و  1شاخص کل با افت روز جاری، بر روی محدوده حمایتی 

هزار  450میلیون و  1واحد و حمایت قوی تر در محدوده  465میلیون و  1شاخص کل، حمایت بعدی آن در محدوده 

 واحد قرار دارد. با توجه به وضعیت کلی بازار، اصالح بیشتر شاخص دور از انتظار نیست.

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

تیرماه  25شنبه  معامالت امروز؛

واحد کاهش  435 هزار و  1با  1401

نسبت به روز معامالت گذشته، بر 

واحدی قرار  576هزار و  405ارتفاع 

درصدی را ثبت  0.35گرفت و افتی 

وزن با افت کرد. نمودار شاخص کل هم

ه در محدوده فعلی بازگشتی صورت نگیرد، هزار واحدی قرار گرفت. در صورتی ک 405روز جاری، بر محدوده حمایتی 

هزار واحد که کف کانال نزولی است کاهش داشته  395تواند تا حمایت بعدی خود در محدوده وزن میشاخص کل هم

 باشد. با توجه به وضعیت کلی بازار، اصالح بیشتر دور از انتظار نیست.
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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

 10.75 11.41 9،250 کسعدی

 8.48 16.85 8،970 مپناب

 6.64 10.01 1،572 فبیرا

 1.67 3.42 7،610 دسبحان

 1.2 1.63 27،000 چخزر

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 97.06 1،120 ختوسا

 0 693.74 790 دی

 0 10795 780 کرمان

 0 104.76 1،592 بصادرو

 0 156.32 1،632 همنخب

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 32.23 19.62 632.64 31،500 انادد

 25.06 44.48 1،114 30،750 زیعدتو

 18.66 76.91 1،435 14،580 محرکهت

 16.12 48.26 778.04 5،570 حاوید

 15.98 9.33 149.19 52،500 ارافز

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.07 537.04 38.36 12،640 ندهیآ

 0.08 4،345 349.03 13،005 پیدماس

 0.08 438.71 35.57 24،850 فنفت

 0.08 752.27 67.51 24،450 تغدش

 0.12 67.19 8.39 32،650 الرس

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 693.74 0.63 790 دی

 411.41 1.18 921 شستا

 309.68 2.64 1،995 ودرخو

 265.80 2.89 1،750 پاخسا

 187.99 0.78 3،370 ترگسخ

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 22.65 97.06 ساختو

 2.66 2.15 لیبلخ

 2.52 6.82 تپالس

P/Eقیمت)لایر(نماد
1,4913/15ثامید

23,7003/47فزر

12,6603/85هرمز

14,0504/20فجر

2,6214/32وبملت

P/NAVقیمت)لایر(نماد
%4,08025/4وخارزم

%113,24027/6وملی

%6,85028وسپهر

%2,94029/5ثمسکن

%2,06132/4پترول
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%039994,5100.000525.01-05-1,000,0001401اخزا816

%2158967,5000.001623.11-06-1,000,0001401اخزا901

%1218989,8100.001423.08-05-1,000,0001401اخزا817

%18723665,7000.000422.81-04-1,000,0001403اخزا003

%12870612,7300.000322.81-09-1,000,0001403اخزا007

%26793640,0400.000822.80-06-1,000,0001403اخزا005

%23821630,0100.000222.80-07-1,000,0001403اخزا006

%19877610,5000.001522.80-09-1,000,0001403اخزا008

%22758652,8300.00122.79-05-1,000,0001403اخزا004

%24912598,7000.000522.79-10-1,000,0001403اخزا002

%15933592,0000.000922.76-11-1,000,0001403اخزا010

%21849620,9100.002122.74-08-1,000,0001403اخزا001

%01919597,0000.00322.74-11-1,000,0001403اخزا009

%1451972,0000.001122.54-06-1,000,0001401اخزا818

%19177907,7600.000422.09-10-1,000,0001401اخزا902

%0.001222.00-06499762,000-09-1,000,0001402اخزا821

%06469774,5300.002222.00-08-1,000,0001402اخزا820

%0.000722.00-07470774,110-08-1,000,0001402اخزا910

%0.000421.99-04437788,200-07-1,000,0001402اخزا907

%0.002621.99-16325837,800-03-1,000,0001402اخزا909

%0.002721.98-06408800,850-06-1,000,0001402اخزا908

%0.001521.94-25548742,400-10-1,000,0001402اخزا914

%10198898,0500.001121.92-11-1,000,0001401اخزا903

%18296852,1000.001821.82-02-1,000,0001402اخزا905

%21.65-15233881,000-12-1,000,0001401اخزا904

%06499769,0000.007221.18-09-1,000,0001402اخزا911

%20.50-19786663,090-06-1,000,0001403اخزا011

%19.60-21330846,450-03-1,000,0001402اخزا906

%17.96-28399825,000-05-1,000,0001402اخزا916

%17.87-22331810,300-03-1,000,0001402اخزا819
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 23/04/1401قیمت)دالر( 24/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

%.WTI 97.59 95.78 91نفت  

 %2.08 99.10 101،16 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  16/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 23/04/1401قیمت)دالر( 24/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.34 2،328 2،320 آلومینیوم

 %3 7،216 7،000 مس

 %1.72 2،972 2،921 روی

 %1.8 1،891 1،925 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  16/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

920.%  000،077،051  000،022،151 که تمام بهارس   

240.%  000،000،38  000،002،38 یم سکهن   

320.%  000،005،52  000،076،52 بعر   

090.%  000،810،31  000،977،31 عیار 18الی ط   

250.%  877،622  447،362 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

12/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022 

 2،166 2،154 2،101 2،211 اوره

 2،327 2،344 2،329 2،351 متانول

 7،779 7،943 7،957 8،035 پلی اتیلن سبک

PVC 6،397 6،258 6،293 6،096 

 11،840 12،090 12،295 12،660 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  16/07/2022های درج شدهقیمت

 ار روند موجودی انبار بورس لندن:ودنم

 

http://www.lme.com/
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