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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،439،411 شاخص کل بورس %1.66  - %2.07  - %5.32  

- 391،131 شاخص هم وزن  %2.22  - %2.80  7.45%- 

 میلیارد ریال 54،738،263 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

- فوالد 854،1  36.21- آریا 

- شبندر 204،1  17.04- زاگرس 

- ومعادن 671،1  13.4- شاوان 

- شستا 078،1  10.32- شگویا 

- نوری 030،1  9- فغدیر 

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

%.80 95.7 29 حافرین  

%2.54 300 26.362 امین  

 %4.05 480 153.11 وکار

%3.41 403.629 39.494 وتوکا  

%4.65 550 24.719 فباهنر  

%3.50 414.382 23.11 کنور  

%46.63 5،513 1.085 ومعادن  

%34.4 4،067 288.44 کچاد  

 %100 711.11،823 585.32 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

52%

43%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 :تابلوخوانی بازار

 :معامالت خرد

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 تومان( )میلیارد

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

5.4 390،2  580- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.5 2،057 341  

369 2.2 پنجاه سهم بزرگ  255- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 یلیاردتومان(خرید)م

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 134،911 2،375 50.75 61.29 2،869 125،155

280،1  یقوقح 1،672 2،280 48.71 38.17 1،786 

 

 

 

 

 

حجم 

 رد(میلیا)معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.9 4،681 17.6 22.9 - 31.  - 025  
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

، 1401مرداد  3دوشنبه  معامالت امروز؛ جهینت

 1فاع ، ارتواحد کاهش 346هزار و  24با 

هزار واحد قرار گرفت و افتی  439میلیون و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل  1.66

میلیون و  1با از دست دادن محدوده حمایتی 

 430میلیون و  1فعلی افت داشت و انتظار بر این است تا حمایت بعدی خود در محدوده  ههزار واحد، تا محدود 455

 هزار واحد واقع شده است. 410میلیون و  1محکم شاخص کل در محدوده  اصالح داشته باشد. حمایت اصلی و

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

مرداد  3 دوشنبه معامالت امروز؛

واحد کاهش  902هزار و  8با  1401

نسبت به روز معامالتی گذشته، بر 

هزار واحدی ایستاد و  391ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد.  2.23افتی 

نمودار شاخص کل هم وزن حمایت 

الح، هزار واحد افت کرد. در صورت ادامه اص 390هزار واحدی خود را از دست داد و تا محدوده حمایتی  400محدوده 

 هزار واحد واقع شده است. 380حمایت بعدی شاخص در محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 حجم مشکوکو ورود پول  

 خریدقدرت  حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 1.78 3.1 4،703 فاهواز

 و حجم مشکوکخروج پول 

 خریدقدرت  حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 2.39 12.2 5،240 فروس

 3.9 0.57 38،560 سبهان

 2.69 5.3 7،100 زفکا

 12.57 3.3 11،040 شفن

 9.62 0.57 50،550 ومشان

 یشترین ورود پول به صنعتب

 نماد
حجم 

 معامالت)میلیون(

ارزش 

 (تومانمعامالت)میلیارد
 قدرت خرید

ورود پول 

 حقیقی)میلیاردتومان(

ساخت 

های دستگاه

 ارتباطی

6.8 15.5 1.16 2.9 

هتل و 

 رستوران
21.7 14.9 1.08 0.391 

 0.363 1.19 10.5 62.6 لیزینگ

حمل و نقل 

 آبی
0.625 0.971 1.16 0.319 

الستیک و 

 پالستیک
55.7 26.9 1.19 0.263 

 بیشترین خروج پول از صنعت

 نماد
حجم 

 معامالت)میلیون(

ارزش 

 (تومانمعامالت)میلیارد

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 حقیقی)میلیاردتومان(

محصوالت 

 شیمیایی
252.7 296.1 1.99 -93.3 

های فرآورده

 نفتی
440 302 1.4 

-68.7 

خودرو وساخت 

 تقطعا
924.3 219.1 2.33 

-51.7 

 49.4- 2.11 140.7 955.8 بانکها

 1.23 210.5 278.2 فلزات اساسی
-41.5 

 ورود پول هوشمند

 ورود پول)میلیاردتومان( درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 2.5 2.39 39،000 زپارس

 1.4 2.94 23،100 قیستو

 0.362 2.99 24،150 ثزاگرس

 0.244 0.16 6،340 سخواف

 0.08 1.98 4،703 فاهواز

 خروج پول هوشمند

 ورود پول)میلیاردتومان( درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 18.7- 5 90،670 نوری

 8.4- 5.99 9،420 سپاها

 7- 1.27 8،550 وپاسار

 6.5- 0.82 24،200 بپاس

 5.9- 4.85 22،550 شاوان

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,80824.2وخارزم

%110,94027.3وملی

%2,61727ثمسکن

%6,85028.5وسپهر

%1,91730.6پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
21,7503.11فزر

2,7123.16وبملت

1,4463.19ثامید

10,6903.47فوالد

8,0903.63شبندر
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%0.002223.50-26784635,500-06-1,000,0001403اخزا005

%0.002223.50-22749648,520-05-1,000,0001403اخزا004

%0.002623.48-19868605,560-09-1,000,0001403اخزا008

%0.002923.48-12861608,020-09-1,000,0001403اخزا007

%0.00223.47-18714662,060-04-1,000,0001403اخزا003

%0.001423.39-24903594,510-10-1,000,0001403اخزا002

%0.000423.39-21840616,500-08-1,000,0001403اخزا001

%23812627,0100.000123.35-07-1,000,0001403اخزا006

%0.000323.34-15924588,000-11-1,000,0001403اخزا010

%01910593,7400.001423.26-11-1,000,0001403اخزا009

%2149972,5200.000623.07-06-1,000,0001401اخزا901

%129995,0000.000822.54-05-1,000,0001401اخزا817

%19168910,7600.001722.52-10-1,000,0001401اخزا902

%10189901,0000.001922.30-11-1,000,0001401اخزا903

%0.000722.10-07461777,110-08-1,000,0001402اخزا910

%0.010822.10-06490764,870-09-1,000,0001402اخزا821

%0.002622.10-25539744,640-10-1,000,0001402اخزا914

%21321838,9500.003822.10-03-1,000,0001402اخزا906

%0.000222.08-06490765,000-09-1,000,0001402اخزا911

%16316841,5000.000622.06-03-1,000,0001402اخزا909

%04428792,5000.001821.94-07-1,000,0001402اخزا907

%1442977,5000.003121.87-06-1,000,0001401اخزا818
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 ازارهای موازی :ب

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 31/04/1401قیمت)دالر( 03/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 93.81 95.09 1.35%نفت

 %0.21 98.38 98.17 نفت برنت

 ((www.investing.com  14:00ساعت  25/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 31/04/1401قیمت)دالر( 03/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.8 2،475 2،455 آلومینیوم

 %0.43 7،452 7،484 مس

 %1.07 2،992 2،960 روی

 %0.23 2،017 2،023 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  25/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.02%  000،550،491  000،030،481  سکه تمام بهار 

0.6%  000،500،82  000،000،82  نیم سکه 

0.76%  000،500،52  000،100،52 سکه ربع   

260.%  000،536،31  000،501،31 عیار 18طالی    

250.%  872،632  529،642  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 25/07/2022 

 2،120 2،163 2،157 2،200 اوره

 2،462 2،424 2،440 2،396 متانول

 7،88 7،648 7،739 7،888 پلی اتیلن سبک

PVC 6،416 6،331 6،384 6،511 

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

 (www sunsirs.com )منبع:  14:00ساعت  25/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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