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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

.660% 1،473،498 شاخص کل بورس  %0.24  - %3.9  

1.10% 400،034 شاخص هم وزن   - %590.  5.27%- 

 میلیارد ریال 55،877،965 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

- کگل 008،2  54.22- کگهر 

- میدکو 477،1  33.55- آریا 

- ومعادن 189،1  20.17- زاگرس 

076،1 شپنا  11.57- شاوان 

 10.84- هرمز 994- نوری

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

%680. 36.26 11.123 حافرین  

%4.351 756 240 وکار  

 %0.75 39.451 3.156 سمازن

%850. 44.88 5.5 فارس  

%021. 54.2 4 وامید  

%102. 111 30 خریخت  

%473. 183.857 17.345 وتوکا  

%2.114 2،218 153 کچاد  

%43 1،787 144 کگل  

%680. 36.4 2 کنور  

 %100 048.5،267 610.124 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

9%

55%

36%

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(

ل ورود و خروج پو

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

5.3 475،2  360- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.2 1،758 011  

869 1.9 پنجاه سهم بزرگ  60- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 ارانخرید

 عنوان

 یقیقح 133،463 2،626 55.71 61.72 2،909 126،145

141،1  یقوقح 1،356 2،059 43.68 37.67 1،776 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 ردتومان(میلیا(معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.6 4،714 19.7 23.1 - 71.1  - 092  
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

مردادماه  2یکشنبه  معامالت امروز؛ جهینت

واحد کاهش، بر  735هزار و  9با  ،1401

هزار واحد قرار  463میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد.  0.66و افتی  گرفت

مطابق انتظارات شاخص کل به روند 

از حمایت اصالحی خود ادامه داد و با گذر 

میلیون  1روی شاخص در محدوده تر حرکت کرد. حمایت پیشواحد، به سمت حمایت های پایین هزار470و  میلیون 1

 هزار واحد است. 450میلیون و  1هزار واحد است که چندان قدرتی ندارد و حمایت اصلی آن در محدوده  460و 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 4با  ،1401مردادماه  2یکشنبه  امروز؛

واحد کاهش نسبت به روز  449هزار و 

هزار واحد  400معامالتی قبل، بر ارتفاع 

درصدی را ثبت  1.10قرار گرفت و افتی 

وزن نیز کرد. نمودار شاخص کل هم

همچون شاخص کل مطابق انتظارات 

رد. در صورت شکست محدوده فعلی، حمایت بعدی شاخص در هزار واحدی خود اصالح ک 400عمل کرد و تا حمایت 

 هزار واحد قرار دارد. 390محدوده 

 

 

 



  

 

 

5 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند 

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 4 4.24 4،798 فاهواز

 0.59 0.58 23،600 ثزاگرس

 0.39 1.89 26530 دعبید

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول (حجم)میلیون آخرین قیمت نماد

 0.02 24.57 4.378 فجام

 0.01 32.11 1.818 چدن

 0.01 19.65 3.526 فافق

 0 585.02 734 دی

 0 163.77 1.521 وتجارت

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 13.44 11.84 159.23 54،000 رافزا

 11.03 3.25 35.94 12،290 بگیالن

 10.82 6.05 65.51 6،810 ولکار

 7.17 8.08 57.95 27،250 چخزر

 5.38 8.38 45.13 7،050 فگستر

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 686.78 26.78 18،380 خبازرس

 0.04 746.46 32.45 40،190 حپترو

 0.05 965.55 50.10 26.950 شلیا

 0.09 119.72 11.92 1،200 وآرین

 0.10 1،081 114.16 3،205 حافرین

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 585.02 4.8 734 دی

 371.17 2.2 934 شستا

 226.25 2.5 6.550 شپنا

 195.84 0.85 2،733 وبملت

 186.96 1.6 8.280 شبندر

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 3.8 4.24 فاهواز

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,96125.0وخارزم

%2,77627.8ثمسکن

%6,85028.4وسپهر

%116,15028.6وملی

%2,00231.8پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
2,7622.99وبملت

22,7003.44فزر

11,4803.96هرمز

5,3004شتران
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%1210994,0000.001924.6-05-1,000,0001401اخزا817

%18715662,9800.000223.4-04-1,000,0001403اخزا003

%26785637,0200.000323.3-06-1,000,0001403اخزا005

%0.000223.3-12862609,440-09-1,000,0001403اخزا007

%21841616,820023.3-08-1,000,0001403اخزا001

%23813627,2000.000723.3-07-1,000,0001403اخزا006

%19869607,3500.000123.3-09-1,000,0001403اخزا008

%0.000223.3-01911593,000-11-1,000,0001403اخزا009

%22750650,4000.000523.3-05-1,000,0001403اخزا004

%24904595,9000.000223.3-10-1,000,0001403اخزا002

%15925588,9000.001323.2-11-1,000,0001403اخزا010

%2150971,910023.1-06-1,000,0001401اخزا901

%10190900,9900.000622.2-11-1,000,0001401اخزا903

%0.000222.1-18288854,280-02-1,000,0001402اخزا905

%0.000722.1-06400803,690-06-1,000,0001402اخزا908

%0.001722.1-25540744,630-10-1,000,0001402اخزا914

%06461777,4000.000522.1-08-1,000,0001402اخزا820

%0.00122.1-06491764,790-09-1,000,0001402اخزا911

%0.001622.1-04429791,090-07-1,000,0001402اخزا907

%16317841,240022.0-03-1,000,0001402اخزا909

%19169911,9900.000822.0-10-1,000,0001401اخزا902

%07462778,0000.001121.9-08-1,000,0001402اخزا910

%06491773,9000.012321.0-09-1,000,0001402اخزا821
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.09%  000،690،491  000،550،491  سکه تمام بهار 

1.23%  000،500،81  000،500،82  نیم سکه 

2.34%  000،300،51  000،500،52 سکه ربع   

0.95%  000،667،31  000،536،31 عیار 18طالی    

060.%  724،632  872،632  نرخ دالر نیما 


