
 

 

0 

 شرکت کارگزاری بانک ملت  

 
 

 بازار  روزاهنگزارش 
 1401مرداد ماه  05مورخ

  

17 

 

                                                             کارگزاری بانک ملت
 



  

 

 

1 
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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

.630% 1،443،710 شاخص کل بورس  - %.911  - %.833  

30.% 389.465 شاخص هم وزن   - %453.  6.75%- 

 میلیارد ریال 55،062،307 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

822،1 والدف 2.343 ریاآ   

280،1 ورین  7.99- دماوند 

075 ارسف 36. اگرسز   

144 ملیف - اوانش  975.  

- معادنو 491 - پاسب  .265  

 معامالت بلوک

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

%.533 49.95 33.3 بصادرو  

%092. 29.891 7.7 خارزمو  

 %26.82 372.91 45.7 البرد

 %4.76 66.8 4 غشصفا

 %26.82 372.91 53.58 سبحاند

 %7.2 100.44 12.4 شبندر

 %28.4 394.922 21.94 کنور

 %100 823.1،387 178.62 مجموع

خص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات مربوط به شا  

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

54%

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

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

در اشخاص حقیقی 

 بازار سهام

4 905،1  104- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.1 1،528 883  

565 1.1 پنجاه سهم بزرگ  38- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 110،839 2،225 62.64 55.17 1،960 117،188

860،1  یقوقح 1،318 1،304 36.72 44.2 1،570 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون ید حقیقیسرانه خر

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

5.1 3،553 20.1 16.7 .21  632  
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق  

 جهیبهادار تهران در نت

چهارشنبه  معامالت امروز؛

هزار و  5با  ،1401مرداد  5

واحدی افزایش، بر  261

هزار  443میلیون و  1ارتفاع 

واحدی قرار گرفت و رشدی 

درصدی را ثبت کرد.  0.37

واحد قرار گرفت و انتظار بر این است در هدف اول، هزار  440میلیون و  1نمودار شاخص کل در محدوده باالی حمایت 

هزار واحدی حرکت کند. همچنین حمایت شاخص  555میلیون و  1هزار تا  550میلیون و  1به سوی محدوده مقاومتی 

   هزار واحد قرار گرفته است. 440میلیون و  1در محدوده 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

هزار  1با  ،1401مردادماه  5چهارشنبه  امروز؛

هزار  389واحد افزایش، بر ارتفاع  164و 

درصدی را  0.3واحدی قرار گرفت و رشدی 

وزن با ثبت کرد. نمودار شاخص کل هم

هزار واحدی،  388بازگشت از محدوده 

کندلی مثبت در روز جاری ثبت کرد و انتظار 

 هزار واحد حرکت کند. 400زار واحد و در صورت شکست، تا محدوده ه 390بر این است در مرحله اول تا محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( قیمتآخرین  نماد

 45.37 64.31 3،559 بشهرغ

 36.12 92.77 4،870 تایدح

 30.91 39.60 3،291 شکربن

 10.12 4.30 56،650 وبرق

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 27.57 6،360 سرامک

 0.01 5.83 7،060 فراک

 0 45.46 1،712 لولهف

 0 3.52 1،188 سدیدو

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 2،177 76.26 56،360 صفهاس

 0.07 247.58 17.68 11،430 قزویث

 0.08 427.52 37.75 17،800 یدکوم

 0.09 256.10 23.28 4،595 اهوازف

 به فروشبرترین نسبتهای خرید 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 37.66 27.45 1،034 156،850 ارومق

 16 25.09 401 7،930 فارودس

 11.26 92.43 1،041 274،000 رنگیش

 10.75 8.05 86.62 54،550 افزار

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3823.11ثامید

9,7403.19وبملت

22,8503.24فزر

10,9303.49فوالد

11,3403.66هرمز

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,87126.4وخارزم

%111,04027.4وملی

%2,58427.7ثمسکن

%6,85028.5وسپهر

%1,93931.5پترول
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%127995,8200.000624.41-05-1,000,0001401اخزا817

%2147973,360023.33-06-1,000,0001401اخزا901

%01908593,8100.000823.31-11-1,000,0001403اخزا009

%22747651,3700.001323.30-05-1,000,0001403اخزا004

%15922589,1400.000623.30-11-1,000,0001403اخزا010

%12859610,8600.001423.30-09-1,000,0001403اخزا007

%19866608,4800.001523.29-09-1,000,0001403اخزا008

%26782638,6000.001723.28-06-1,000,0001403اخزا005

%21838618,5000.001823.28-08-1,000,0001403اخزا001

%24901596,6000.001723.27-10-1,000,0001403اخزا002

%23810628,6500.001423.27-07-1,000,0001403اخزا006

%18712665,4900.001423.22-04-1,000,0001403اخزا003

%1440977,640022.92-06-1,000,0001401اخزا818

%16314842,7600.001222.00-03-1,000,0001402اخزا909

%25537746,3600.001822.00-10-1,000,0001402اخزا914

%0.000222.00-06488766,540-09-1,000,0001402اخزا911

%06397805,9900.001221.93-06-1,000,0001402اخزا908

%04426793,5000.000721.92-07-1,000,0001402اخزا907

%07459779,5000.001521.91-08-1,000,0001402اخزا910

%18285857,2400.002421.81-02-1,000,0001402اخزا905

%19166914,2100.001321.80-10-1,000,0001401اخزا902

%21319845,5500.007321.16-03-1,000,0001402اخزا906

%10187906,3900.005521.15-11-1,000,0001401اخزا903

%06488776,9000.014920.78-09-1,000,0001402اخزا821
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 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 صد تغییراترد 04/05/1401قیمت)دالر( 05/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 95.86 94.98 0.93%نفت

 %0.64 104.4 105.07 نفت برنت

 ((www.investing.com  14:00ساعت  27/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 رصد تغییراتد 04/05/1401قیمت)دالر( 05/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.37 2،421 2،430 آلومینیوم

 %0.73 7،536 7،591 مس

 %0.53 3،039 3،055 یرو

 %0.54 2،023 2،034 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  27/07/2022های درج شدهقیمت

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

750.%  000،202،148  000،600،914 که تمام بهارس   

210.%  000،002،82  000،003،82 یم سکهن   

0.19%  000،002،52  000،003،52 بع سکهر   

920.%  000،835،13  000،775،13 عیار 18الی ط   

450.%  939،264  244،626 رخ دالر نیمان   
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

22/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 27/07/2022 

 2،151 2،135 2،120 2،163 اوره

 2،480 2،458 2،462 2،424 متانول

 7،892 7،860 7،808 7،648 پلی اتیلن سبک

PVC 6،384 6،511 6،505 6،527 

 12،115 12،130 11،990 11،615 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  27/07/2022های درج شدهقیمت

 بورس لندن:نمودار روند موجودی انبار 

http://www.lme.com/
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