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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

190.% 1،440،909 شاخص کل بورس  - %12.2  - %5.05  

.60% 387.217 شاخص هم وزن   - %.274  8.12%- 

 میلیارد ریال 54،954،082 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس یزان تأثیرم بورس

- بریزش 139،2 9.213 رازش   

363،1 ملیف - اوانش  0.131  

458 والدف 258. زاگرس   

- دروخو 744 984. ریاآ   

024 پدیسش - گهرک  .524  

 معامالت بلوک

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

%72 349.236 19.62 یرحس  

%0.012 259.591 8.262 ارسانپ  

 %7.65 99.2 16 دیزلخ

 %6.80 88.3 2 گهرک

 %38.48 498.56 42.002 گلک

 %100 881.1،294 87.884 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

58%

38%

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

5.1 198،2  287- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.1 1،491 221-  

346 1.3 پنجاه سهم بزرگ  109- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 128،658 2،228 58.2 69.58 2،664 133،417

201،1  یقوقح 1،319 1،574 41.12 29.75 1،139 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون د حقیقیسرانه خری

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6.2 829،3  17.3 20 -1.15 -440 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

 جهیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نت 

هزار  2با  ،1401مرداد  8معامالت امروز؛ شنبه 

 یواحد کاهش نسبت به روز معامالت 803 و

هزار واحد  440و  ونیلیم 1گذشته، بر ارتفاع 

را ثبت کرد.  یدرصد 0.19 یقرار گرفت و افت

 449و  ونیلیم 1نمودار شاخص کل تا محدوده 

 تیحما یروافت کرد. شاخص کل بر هزار واحد عبور کند و  450و  ونیلیم 1اما نتوانست از مقاومت  تواحد رشد داش

 ونیلیم 1را حفظ کند، انتظار افت تا محدوده  یفعل تینتواند حما کهیهزار واحد قرار دارد و درصورت 440و  ونیلیم 1

 در مرحله اول وجود دارد. 430و 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 معامالت امروز؛ جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

 250هزار و  2با افتی  1401مرداد  8شنبه 

هزار واحدی قرار گرفت  387واحدی، بر ارتفاع 

درصد کاهش را ثبت کرد. نمودار  0.58و 

 389وزن نیز تا باالی محدوده  همشاخص کل 

هزار واحدی رشد داشت اما موفق به عبور از 

هزار واحد نشد و تا محدوده  390مقاومت 

رود طی روزهای کند و انتظار میهزار واحد حرکت می 383فعلی افت کرد. نمودار شاخص کل به سوی حمایت محدوده 

  آتی به محدوده مذکور برسد.
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 26.46 31.68 3،165 خکرمان

 7.84 40.43 15،300 شراز

 2.08 4.61 4،096 ولملت

 68. 2.97 5،540 غفارس

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 21.28 4،494 فجام

 0.01 14.17 5،890 اوهد

 0 169.45 1،586 ساپاخ

 0 152.46 3،024 گسترخ

 

 سبتهای خرید به فروشبدترین ن

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،648 28.95 26،350 لیبلخ

 0.02 5،391 107.83 27،500 نفتف

 0.07 502.80 36.44 123،000 صفهاش

 0.07 1،533 118.90 4،494 جامف

 فروشبرترین نسبتهای خرید به 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 50 58.60 2،930 58،300 برقو

 26 30.62 796 5،920 حاوید

 12.59 112.12 1،412 31،350 سالتو

 10.85 8.49 92.24 52،800 رافزا
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%124997,0600.001230.82-05-1,000,0001401اخزا817

%26779639,2500.001823.33-06-1,000,0001403اخزا005

%23807629,3300.001823.30-07-1,000,0001403اخزا006

%22744652,5200.002523.30-05-1,000,0001403اخزا004

%01905594,9300.001923.30-11-1,000,0001403اخزا009

%15919590,1600.002223.30-11-1,000,0001403اخزا010

%21835619,3000.001823.30-08-1,000,0001403اخزا001

%19863609,4400.001523.30-09-1,000,0001403اخزا008

%12856611,8900.001823.30-09-1,000,0001403اخزا007

%24898597,3800.00223.29-10-1,000,0001403اخزا002

%18709666,0000.000823.28-04-1,000,0001403اخزا003

%19163912,4900.000522.76-10-1,000,0001401اخزا902

%10184903,1100.000822.40-11-1,000,0001401اخزا903

%2144975,9300.002422.40-06-1,000,0001401اخزا901

%07456780,0200.001322.00-08-1,000,0001402اخزا910

%16311844,1500.00122.00-03-1,000,0001402اخزا909

%06485767,7900.001622.00-09-1,000,0001402اخزا911

%06455780,4500.002122.00-08-1,000,0001402اخزا820

%25534747,5700.001522.00-10-1,000,0001402اخزا914

%15219888,0000.002221.89-12-1,000,0001401اخزا904

%06394808,0000.003121.84-06-1,000,0001402اخزا908

%0.005321.50-06485772,000-09-1,000,0001402اخزا821

%1437980,9900.003420.84-06-1,000,0001401اخزا818
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 موازی :بازارهای 

 

 ای جهانیهقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 06/05/1401قیمت)دالر( 07/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 98.62 96.42 2.28%نفت

 %2.7 107.14 110.01 نفت برنت

 ((www.investing.com  14:00ساعت  30/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 06/05/1401قیمت)دالر( 07/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %1.30 2،456 2،488 آلومینیوم

 %2 7،762 7،917 مس

 %4.68 3،160 3،308 روی

 %1.85 1،997 2،034 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  30/07/2022های درج شدهقیمت

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

940.%  000،058،148  000،098،491  سکه تمام بهار 

360.%  000،002،82  000،005،82  نیم سکه 

570.%  000،002،52  000،005،52  ربع سکه 

1.15%  000،623،13  000،780،13 عیار 18طالی    

10.%  460،526  190،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

26/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 

 2،226 2،174 2،151 2،135 اوره

 2،571 2،502 2،480 2،458 متانول

 8،083 7،999 7،92 7،860 پلی اتیلن سبک

PVC 6،505 6،527 6،703 6،854 

 12،215 12،110 12،115 12،130 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  30/07/2022های درج شدهقیمت

 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:

http://www.lme.com/
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