
 

 

0 

 شرکت کارگزاری بانک ملت  

 
 

 بازار  روزاهنگزارش 
 1401تیر ماه   28مورخ

  

17 

 

                                                             کارگزاری بانک ملت
 



  

 

 

1 

 

 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

- 1،468،944 شاخص کل بورس %060.  - %0.98  - %095.  

- 401،678 شاخص هم وزن  %190.  - %0.94  5.52%- 

 میلیارد ریال 56،935،521 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

- کگل 078،1  19.81 آریا 

 11.26- کگهر 801- فخوز

 7.59- تجلی 681- نوری

 6.66 غصینو 649 تاپیکو

 4.75 زاگرس 251 فارس

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

%12.32 250 80.386 وکار  

%7.73 157.38 86 نچد  

 %74 1،504 82 میدکو

 %5.84 118.56 5.7 فایرا

 %100 2،029.94 254.086 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

10%

58%

32%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 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

3.5 782،1  315- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.77 1،125 -14 

 -163 405 0.84 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 95،440 1،888 58.7 68.19 2،193 113،015

 یحقوق 1،047 1،301 40.47 30.97 996 896

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 دتومان()میلیارحقیقی

4.3 3،217 19.8 19.4 1.02 - 133  
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام
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 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق  

 جهیبهادار تهران در نت

 شنبه سه معامالت امروز؛

 942، با 1401تیرماه  28

واحد کاهش نسبت به روز 

معامالتی گذشته، بر 

 468میلیون و  1ارتفاع 

واحد ایستاد  890هزار و 

هزار واحد  470میلیون و  1محدوده درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل طی روز جاری، تا باالی  0.06و افتی 

 455میلیون و  1رشد کرد، اما نتوانست این محدوده را حفظ کند. انتظار بر این است شاخص کل تا حمایت محدوده 

 هزار واحد طی روزهای آتی اصالح داشته باشد.

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 28شنبه سه  معامالت امروز؛

واحد  756با  1401تیرماه 

کاهش نسبت به روز 

معامالتی گذشته، بر ارتفاع 

واحد قرار  677هزار و  407

درصدی  0.19گرفت و افتی 

را ثبت کرد. نمودار شاخص 

که نتواند محدوده ذکر شده را حفظ کند،  رود و درصورتیهزار واحد می 400وزن به سمت حمایت محدوده کل هم

 هزار واحد قرار دارد. 405هزار واحد قرار دارد. مقاومت شاخص نیز در محدوده  390دوده حمایت بعدی آن در مح
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 50.26 57.53 1،493 ثبهساز

 16.44 59.19 5،920 وخاور

 16.17 39.23 1،847 وهامون

 14.27 24.51 80،180 پاالیش

 5.62 6.33 1،613 فبیرا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 124.63 1،020 وساخت

 0.01 120.63 8،500 آریان

 0.01 27.27 3،070 وکار

 0 79.76 769 کرمان

 0 97.21 1،910 فلوله

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 16.75 54.43 911.80 7،350 سفارود

 16.45 2.59 42.76 12،280 بگیالن

 14.56 6.80 99.09 53،650 رافزا

 12.36 69.55 860.21 9،780 تکنو

 11 18.62 204.83 5،620 دحاوی

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.05 763.23 40.17 4،565 حاریا

 0.05 367.01 20.38 11،910 آینده

 0.05 1،195 69.37 14،560 فالوم

 0.06 819.39 50.67 18،360 میدکو

 0.06 319.02 19.93 2،035 فجوش

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 343.51 0.55 918 شستا

 129.98 0.99 3،378 خگستر

 124.63 3.77 1،020 وساخت

 120.63 1.19 8،500 آریان

 103.79 0.73 1،525 وتجارت

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 4.73 3.77 شفارا

 2.92 294.792 دسبحا

 2.72 970.285 پالست

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,95825.0وخارزم

%111,37028.0وملی

%6,85029وسپهر

%2,76028.8ثمسکن

%2,02532.8پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5053.12ثامید

23,3003.32فزر

12,3603.72هرمز

13,7204.03فجر

2,5414.19وبملت
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%2155969,0200.000523.23-06-1,000,0001401اخزا901

%0.004523.21-23818626,440-07-1,000,0001403اخزا006

%0.004123.20-19874606,820-09-1,000,0001403اخزا008

%0.003723.19-22755649,620-05-1,000,0001403اخزا004

%0.003423.19-18720662,730-04-1,000,0001403اخزا003

%0.005423.17-15930588,010-11-1,000,0001403اخزا010

%0.003823.15-24909595,360-10-1,000,0001403اخزا002

%0.003523.15-26790637,230-06-1,000,0001403اخزا005

%0.00423.15-01916592,990-11-1,000,0001403اخزا009

%0.002923.13-12867610,000-09-1,000,0001403اخزا007

%0.002223.10-21846617,690-08-1,000,0001403اخزا001

%0.00122.20-06466774,200-08-1,000,0001402اخزا820

%0.001122.20-06496761,550-09-1,000,0001402اخزا821

%0.002222.19-16322837,920-03-1,000,0001402اخزا909

%19174908,9900.001422.16-10-1,000,0001401اخزا902

%15230881,5200.000722.16-12-1,000,0001401اخزا904

%25545742,310022.09-10-1,000,0001402اخزا914

%04434790,0000.002321.93-07-1,000,0001402اخزا907

%07467776,5000.002521.86-08-1,000,0001402اخزا910

%06496764,5000.002721.85-09-1,000,0001402اخزا911

%06405803,5000.00321.80-06-1,000,0001402اخزا908

%18293854,4000.000121.66-02-1,000,0001402اخزا905

%10195901,5200.003821.42-11-1,000,0001401اخزا903

%1215992,3400.001620.58-05-1,000,0001401اخزا817

%0.000113.09-036997,980-05-1,000,0001401اخزا816
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 27/04/1401قیمت)دالر( 28/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

WTI 102.95 102.6 0.34%نفت  

 %0.21 106.27 106،49 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  19/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 27/04/1401قیمت)دالر( 28/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.24 2،431 2،425 آلومینیوم

 %1.44 7،426 7،319 مس

 %2.16 3،006 2،941 روی

 %0.85 1،998 2،015 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  19/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

امروز قیمت قیمت روز گذشته درصد تغییرات  شرح 

1.03%  000،061،051  000،050،491  سکه تمام بهار 

240.%  000،000،28  000،008،18  نیم سکه 

830.%  000،002،52  000،000،52  ربع 

860.%  000،672،31  000،554،31 عیار 18طالی    

120.%  123،362  559،262  نرخ دالر نیما 
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 زگ
 

 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

14/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 

 2،208 2،250 2،166 2،154 اوره

 2،379 2،349 2،327 2،344 متانول

 7،934 7،734 7،779 7،943 پلی اتیلن سبک

PVC 6،293 6،096 6،225 6،372 

 11،990 11،890 11،840 12،090 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  19/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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