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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

.110% 1،473،498 شاخص کل بورس  - %0.44  - %3.9  

.170% 404،485 شاخص هم وزن   - %270.  4.22%- 

 میلیارد ریال 57،156،087 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- کگل 299،3  130.98- بپاس 

785،1 پارسان - هرمز  0227.  

- ومعادن 637،1  18.73 شاوان 

575،1 تاپیکو  11.26- کگهر 

365،1 شپدیس  9.93 شگویا 

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

%6.351 112 100 بکهنوج  

%3.36 23.595 1.3 تایرا  

 %80.3 550 44 کگل

 %100 685.595 145.3 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

7%

51%

42%

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

4.9 343،2  81- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.4 1،985 152-  

278 1.9 پنجاه سهم بزرگ  10- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 123،514 2،573 55.18 60.7 2،830 123،761

090،1  یحقوق 1،167 2،057 44.12 38.6 1،800 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

فروش  سرانه

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.3 4،663 20.8 22.9 -1.1 - 602  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

مردادماه  1معامالت امروز؛ شنبه  جهینت

بر  شیواحد افزا 599هزار و  1، با 1401

قرار  یهزار واحد 473و  ونیلیم 1ارتفاع 

را ثبت  یدرصد 0.11 یگرفت و رشد

کرد. نمودار شاخص کل با بازگشت از 

 ،یهزار واحد 468و  ونیلیم 1محدوده 

محدوده را حفظ کند.   نیرشد کرد، اما نتوانست ا یمعامالت روز جار یط یهزار واحد 477و  ونیلیم 1تا محدوده 

هزار واحد قرار  470و  ونیلیم 1آن در محدوده  تیهزار واحد و حما 480و  ونیلیم 1مقاومت شاخص کل در محدوده 

 رشد آن است. نتظاراز ا شتریانتظار اصالح شاخص کل ب ،یدارد. با توجه به معامالت روز جار

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 703، با 1401مردادماه  1شنبه  امروز؛

 485هزار و  404واحد افزایش، در محدوده 

درصدی  0.17واحدی قرار گرفت و رشدی 

وزن با را ثبت کرد. نمودار شاخص کل هم

هزار واحد، به  401بازگشت از محدوده 

هزار واحد خود حرکت  405سمت مقاومت 

وزن در محدوده مذکور را لمس کرد اما توان عبور از آن را نداشت. اولین حمایت شاخص کل هم کرد و روز جاری

 هزار واحد قرار گرفته است. با توجه به عملکرد روز جاری، انتظار اصالح قیمتی بیشتر از انتظار رشد است. 400محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 65.81 32.27 2،082 غپینو

 25 18.89 5،750 غمینو

 15.98 15.6 4،985 زشگزا

 13.69 50.76 16،490 تاپیکو

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 15.95 2،360 بنیرو

 0.01 23.77 4،288 پکویر

 0.01 6.45 14،500 شپاس

 0 22.26 1،754 خساپا

 0 52.48 1،926 فلوله

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 حقیقیخرید 

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 38.52 109.68 4،226 2،710 وبملت

 26.29 23.57 619.96 145،400 قاروم

 14.46 106.69 1،543 3،634 غشان

 14.44 27.09 391.44 7،650 فنرژی

 12.95 96.26 1،246 5،260 غفارس

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.05 471.98 26.15 3،541 فافق

 0.06 1،492 95.04 24،350 بپاس

 0.06 111.19 7.32 4،837 تنوین

 0.06 1،607 112.14 10،400 خکاوه

 0.08 316.78 28.42 12،590 کمینا

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 873.75 3.67 960 شستا

 294 3.93 1،586 وتجارت

 274.80 3.88 767 دی

 223.46 5.98 2،710 وبملت

 138.90 5.84 5،320 ومعادن

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 2.34 3.28 غگلستا
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 
 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%26786637,0200.000823.3-06-1,000,0001403اخزا005

%22751649,9100.000723.3-05-1,000,0001403اخزا004

%24905594,9900.000523.3-10-1,000,0001403اخزا002

%12863609,5000.000223.3-09-1,000,0001403اخزا007

%0.000223.3-18716663,210-04-1,000,0001403اخزا003

%01912592,6900.001523.3-11-1,000,0001403اخزا009

%23814627,0000.000823.3-07-1,000,0001403اخزا006

%15926588,0000.00623.3-11-1,000,0001403اخزا010

%21842617,0000.001323.3-08-1,000,0001403اخزا001

%0.001123.3-19870607,200-09-1,000,0001403اخزا008

%2151972,0000.00222.5-06-1,000,0001401اخزا901

%0.012622.5-21323835,810-03-1,000,0001402اخزا906

%10191900,5300.000722.2-11-1,000,0001401اخزا903

%06462777,0000.003622.1-08-1,000,0001402اخزا820

%19170911,5000.001422.0-10-1,000,0001401اخزا902

%06492765,0000.004522.0-09-1,000,0001402اخزا821

%16318841,4000.003621.9-03-1,000,0001402اخزا909

%07463777,8000.001321.9-08-1,000,0001402اخزا910

%04430792,0000.001521.9-07-1,000,0001402اخزا907

%06401804,8900.004721.8-06-1,000,0001402اخزا908

%06492766,5000.00221.8-09-1,000,0001402اخزا911

%25541746,5000.002921.8-10-1,000,0001402اخزا914

%15226886,0000.001121.6-12-1,000,0001401اخزا904

%1444977,0000.002621.3-06-1,000,0001401اخزا818



  

 

 

7 
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 30/04/1401قیمت)دالر( 31/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

%.WTI 94.70 96.35 711نفت  

 %0.63 103.86 103.20 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  23/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 30/04/1401قیمت)دالر( 31/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %2.27 2،420 2،475 آلومینیوم

 %1.77 7،322 7،452 مس

 %1.91 2،936 2،992 روی

 %0.25 2،012 2،017 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  23/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.07%  000،100،841  000،690،941  سکه تمام بهار 

260.%  000،000،18  000،500،81  نیم سکه 

590.%  000،000،15  000،003،51  ربع 

970.%  000،536،31  000،667،31 عیار 18طالی    

210.%  177،362  724،362  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 )یوان(نقدی 

19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 

 2،163 2،157 2،200 2،208 اوره

 2،424 2،440 2،396 2،379 متانول

 7،648 7،739 7،888 7،934 پلی اتیلن سبک

PVC 6،372 6،416 6،331 6،384 

 11،615 11،865 11،915 11،990 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  23/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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