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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

- 1،438،448 شاخص کل بورس %0.06  - %2.07  - %45.  

- 388.301 شاخص هم وزن  %0.72  - %3.33  8.13%- 

 میلیارد ریال 54،643،047 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- فملی 262،1  9.23- غصینو 

 7.99- دماوند 644 فارس

 6.51- سمگا 578 حکشتی

 5.86- وملل 407 نوری

 5- بمپنا 399 شپنا

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

%7.7 99.998 26.26 وخارزم  

%23.7 306 10 سانپار  

 %7.27 94.269 6.7 دسبحا

%7.27 94.4 8 درازک  

%3.8 49.895 3.76 وامید  

%3.8 49.969 9.34 فملی  

%41.8 540 30 کنور  

 %4.41 57.92 1.6 حسینا

 %100 451.1،292 95.66 مجموع

شاخص بورس اوراق بهادار الف( اطالعات مربوط به  

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

60%

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(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 ار سهامباز

4.7 324،2  352- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

0.95 1،412 192 

 -148 798 1.6 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 119،893 2،318 59.53 64.25 2،502 129،436

092،1  یحقوق 1،464 1،555 39.95 35.23 1،372 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

ید سرانه خر

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

5.7 3،894 19.3 19.3 1 -184 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

مردادماه  4شنبه سه معامالت امروز؛ جهینت

 1واحد کاهش بر ارتفاع  968با  ،1401

هزار واحد قرار گرفت و افتی  438میلیون و 

طی درصدی را ثبت کرد. شاخص که  0.07

میلیون  1.441روز جاری تا محدوده باالی 

هزار واحد تثبیت کند و به پایین حمایت بازگشت. انتظار  440میلیون و  1باالی حمایت واحد رشد داشت، نتوانست 

  هزار واحد ادامه دهد. 430میلیون و  1بر این شاخص کل اصالح خود را طی روزهای آتی تا محدوده حمایتی 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

مردادماه  4شنبه سه معامالت امروز؛

واحدی،  829هزار و  2با افتی  1401

و هزار واحد قرار گرفت  388بر ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد.  0.72افتی 

وزن با شکست نمودار شاخص کل هم

هزار واحد، به سمت  390حمایت 

. حمایت بعدی شاخص کند و انتظار بر این است تا این محدوده نزول داشته باشدهزار واحدی حرکت می 383اصالح 

 هزار واحد قرار دارد. 370نیز در محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 وحجم مشکوک ورود پول  

 خرید قدرت حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 1.65 29.7 6،440 آبین

 و حجم مشکوکخروج پول 

 خریدقدرت  حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 16.82 21.6 4،377 فجام

 1.61 15.4 3،546 پارسیان

 7.42 6 8،530 ونیکی

 2.04 1.2 24،200 سخزر

 11.72 825.4 24،800 دپارس

 بیشترین ورود پول به صنعت

 نماد
حجم 

 معامالت)میلیون(

ارزش 

 (تومانمعامالت)میلیارد
 قدرت خرید

ورود پول 

 حقیقی)میلیاردتومان(

 12 1.48 54.7 92.5 زراعت

 1.1 1.58 10.3 41 لیزینگ

ساخت 

های دستگاه

 ارتباطی

20.2 10.1 1.08 0.24 

پیمانکاری 

 صنعتی
7 2.6 1.18 0.90 

 0.86 1.07 1.3 2 نساجی

 ز صنعتبیشترین خروج پول ا

 نماد
حجم 

 معامالت)میلیون(

ارزش 

 (تومانمعامالت)میلیارد

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 حقیقی)میلیاردتومان(

محصوالت 

 شیمیایی
233.7 244.7 1.43 -57.7 

 48- 1.28 246.8 414.4 فلزات اساسی

چندرشته ای 

 صنعتی
397.1 68.6 1.54 

-28.7 

استخراج 

 های فلزیکانه
153.7 108.5 1.04 

- .128  

خودرو و 

 ساخت قطعات
720.2 214.4 1.24 

-27.5 

 ورود پول هوشمند

 ورود پول)میلیاردتومان( درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 11.8 0.78 6،440 آبین

 0.93 5.98 2،836 بموتو

 0.07 0.87 26،630 دشیمی

 0.76 0.64 15،800 میدکوح

 خروج پول هوشمند

 ورود پول)میلیاردتومان( درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 9.2- 3.1 4،377 فجام

 8- 5.98 5،030 وساپا

- 0.22 17،780 میدکو .97  

 6- 1.1 22،400 شاوان

 4.7- 1.2 9،910 تاصیکو

P/Eقیمت)ریال(نماد
22,2503.14فزر

2,7313.15وبملت

1,3823.19ثامید

10,6903.44فوالد

8,1603.63شبندر

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,80924.4وخارزم

%2,56627.1ثمسکن

%111,49027.2وملی

%6,85028.4وسپهر

%1,91830.7پترول
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%128995,2200.000424.43-05-1,000,0001401اخزا817

%22748650,100023.38-05-1,000,0001403اخزا004

%21839617,3300.000723.35-08-1,000,0001403اخزا001

%26783637,5500.000723.35-06-1,000,0001403اخزا005

%12860610,0000.000423.34-09-1,000,0001403اخزا007

%0.000123.34-01909593,040-11-1,000,0001403اخزا009

%0.002523.33-19167908,500-10-1,000,0001401اخزا902

%15923588,6000.001223.32-11-1,000,0001403اخزا010

%24902595,9800.00123.30-10-1,000,0001403اخزا002

%23811627,8900.001223.30-07-1,000,0001403اخزا006

%19867608,0000.001123.30-09-1,000,0001403اخزا008

%18713664,6100.001823.26-04-1,000,0001403اخزا003

%0.000522.99-1441977,020-06-1,000,0001401اخزا818

%2148974,0000.001522.18-06-1,000,0001401اخزا901

%18286855,0000.000822.13-02-1,000,0001402اخزا905

%06459777,9500.000722.10-08-1,000,0001402اخزا820

%0.000322.10-06398804,340-06-1,000,0001402اخزا908

%16315841,7100.000522.10-03-1,000,0001402اخزا909

%21320839,4400.000622.10-03-1,000,0001402اخزا906

%0.001122.10-06489765,280-09-1,000,0001402اخزا911

%0.001122.08-25538745,200-10-1,000,0001402اخزا914

%0.000622.06-04427792,000-07-1,000,0001402اخزا907

%06489766,0000.001322.02-09-1,000,0001402اخزا821

%07460778,3400.000822.00-08-1,000,0001402اخزا910

%10188902,6800.00221.99-11-1,000,0001401اخزا903

%15223886,040021.90-12-1,000,0001401اخزا904
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 د تغییراتدرص 03/05/1401قیمت)دالر( 04/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 98.5 96.70 1.86%نفت

 %1.7 105.15 106.93 نفت برنت

 ((www.investing.com  14:00ساعت  26/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

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

 %0.57 2،455 2،441 آلومینیوم

 %2.54 7،484 7،674 مس

 %3.4 2،960 3،060 روی

 %0.44 2،023 2،014 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  26/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.44%  000،030،481  000،680،481  سکه تمام بهار 

0.24%  000،000،82  000،200،82  نیم سکه 

0.19%  000،100،52  000،200،52 سکه ربع   

0.81%  000،501،31  000،610،31 عیار 18طالی    

170.%  529،642  993،642  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

21/07/2022 22/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 

 2،135 2،120 2،163 2،157 اوره

 2،458 2،462 2،424 2،440 متانول

 7،860 7،808 7،648 7،739 پلی اتیلن سبک

PVC 6،331 6،384 6،511 6،505 

 12،130 11،990 11،615 11،865 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  26/07/2022های درج شدهقیمت

 ار بورس لندن:ودار روند موجودی انبنم

 

http://www.lme.com/
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