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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

20.% 1،471،898 شاخص کل بورس  - %.221  - %.84  

520.% 403،782 شاخص هم وزن   - %80.  5.07%- 

 میلیارد ریال 57،096،664 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

675 پدیسش - پاسب  3.357  

124 ستاش - ریاآ  7.252  

340 بینم - گهرک  5.761  

- گلک 533 937. غصینو   

672 اپیکوت - ماوندد  .466  

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

%71 439.382 38.815 توکاو  

%3.866 1،649 125.552 گلک  

 %19.15 494.55 35 چادک

 %100 2،582.932 199.367 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

6%

41%

53%

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

2.8 452،1  41- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.4 1،924 472  

822 0.7 پنجاه سهم بزرگ  27- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 88،354 1،953 54.29 48.82 1،756 105،370

508  یحقوق 987 1،620 45.02 50.5 1،817 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 دتومان()میلیارحقیقی

4.2 3،598 22.1 16.7 .331  931  
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34

16

2

69

43

1

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 تهران  

چهارشنبه  معامالت امروز؛ جهیدر نت

هزار  3با رشدی  ،1401تیرماه  29

هزار  471میلیون و  1واحدی، بر ارتفاع 

درصد  0.2واحد قرار گرفت و  896و 

با  رشد را ثبت کرد. نمودار شاخص کل

میلیون  1باالی حمایت  رشد روز جاری

هزار واحد  480میلیون و  1تواند تا محدوده در صورت تثبیت باالی این محدوده، می هزار واحد قرار گرفت و 470و 

هزار واحد قرار گرفته است و در صورت  455میلیون و  1رشد داشته باشد. همچنین حمایت شاخص کل در محدوده 

 اصالح تا این حمایت وجود دارد.عدم تثبیت در محدوده فعلی، انتظار 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 معامالت امروز؛ جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

هزار و  2با رشدی  ،1401تیرماه  29چهارشنبه 

واحد  781هزار و  403واحدی، بر ارتفاع  103

درصد رشد را ثبت کرد. نمودار  0.52قرار گرفته و 

قرار هزار واحدی  400شاخص کل باالی حمایت 

هزار  400گرفته و است و سعی در حفظ کانال 

هزار واحد قرار دارد و در صورت عبور از محدوده مذکور، امکان رشد تا  405واحدی دارد. مقاومت شاخص در محدوده 

هزار واحد  390هزار واحد را دارد. همچنین در صورت شکست حمایت فعلی، حمایت بعدی در محدوده  417محدوده 

 قرار دارد.
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVمترین ک                                                                                     P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 43.91 37.37 3،754 تاغوی

 34.13 16.31 5،430 مینوغ

 18.05 43.03 1،515 بهسازث

 4.49 4.54 5،990 فیبرچ

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 27.11 2،424 ارسپ

 0 33.81 1،000 ساختو

 0 11 3،728 ریختخ

 0 18.50 4،590 وزخف

 0 9.25 2،891 ردیسپ

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 42 116.61 4،898 116،930 ملیو

 23.62 52.60 1،242 144،400 ارومق

 20.81 56.03 1،166 5،430 مینوغ

 14.75 16.95 250.22 9،150 پیوندب

 11.08 14.47 160.42 10،330 مالردز

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.08 234.34 18.97 3،280 کارو

 0.08 213.33 17.77 2،033 جوشف

 0.08 573.47 49.50 44،700 گهرک

 0.10 288.55 31.30 2،364 نیروب

 0.10 417.25 45.74 18،260 یدکوم

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 405.3 0.76 923 شستا

 123.17 0.33 1،528 تجارتو

 79.79 0.18 3،342 گسترخ

 74.63 2.34 786 رمانک

 53.14 3.67 1،074 اذرف

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 2.56 0.85 رواد

 2.35 0.31 توزیعد

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%39,99025.5وخارزم

%6,85028.4وسپهر

%116,67029وملی

%2,79529.0ثمسکن

%2,04332.4پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5053.12ثامید

23,7003.32فزر

12,3203.72هرمز

14,1204.03فجر

2,5574.19وبملت
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%1447972,6100.000624.07-06-1,000,0001401اخزا818

%0.00123.26-01915592,010-11-1,000,0001403اخزا009

%0.000423.25-23817626,300-07-1,000,0001403اخزا006

%0.001223.24-21845616,420-08-1,000,0001403اخزا001

%0.000423.23-26789636,610-06-1,000,0001403اخزا005

%0.000423.23-19873606,800-09-1,000,0001403اخزا008

%0.000523.22-24908594,850-10-1,000,0001403اخزا002

%22754649,700023.21-05-1,000,0001403اخزا004

%0.000423.20-18719663,010-04-1,000,0001403اخزا003

%0.000223.18-15929588,200-11-1,000,0001403اخزا010

%12866610,0000.001523.16-09-1,000,0001403اخزا007

%06465774,200022.25-08-1,000,0001402اخزا820

%0.000222.24-06495761,600-09-1,000,0001402اخزا821

%0.002322.20-06495761,930-09-1,000,0001402اخزا911

%0.004422.20-25544741,690-10-1,000,0001402اخزا914

%16321838,4100.000622.19-03-1,000,0001402اخزا909

%1214992,4000.00122.01-05-1,000,0001401اخزا817

%2154971,0000.001122.01-06-1,000,0001401اخزا901

%0.001321.99-18292853,000-02-1,000,0001402اخزا905

%10194899,8900.000521.95-11-1,000,0001401اخزا903

%07466776,8900.000921.86-08-1,000,0001402اخزا910

%04433791,4000.002221.80-07-1,000,0001402اخزا907

%19173910,8000.002121.79-10-1,000,0001401اخزا902

%06404803,9700.000621.79-06-1,000,0001402اخزا908
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 28/04/1401قیمت)دالر( 29/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

WTI 103.03 104.22 1.14%نفت  

 %1.04 107،35 106،23 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  20/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 28/04/1401قیمت)دالر( 29/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.92 2،389 2،435 آلومینیوم

 %2.02 7،277 7،424 مس

 %1.36 2،948 2،988 روی

 %0.35 1،986 1،993 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  20/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

امروز قیمت قیمت روز گذشته درصد تغییرات  شرح 

.730%  000،103،491  000،210،481  سکه تمام بهار 

160.%  000،000،28  000،500،18  نیم سکه 

690.%  000،000،25  000،500،51  ربع 

310.%  000،494،31  000،476،31 عیار 18طالی    

900.%  559،622  132،622 رخ دالر نیمان   
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

15/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 

 2،200 2،208 2،250 2،166 اوره

 2،396 2،379 2،349 2،327 متانول

 7،888 7،934 7،734 7،779 پلی اتیلن سبک

PVC 6،096 6،225 6،372 6،416 

 11،915 11،990 11،890 11،840 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  20/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

 

http://www.lme.com/
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