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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،423،501 شاخص کل بورس %21.1  - %572.  - %695.  

- 379،975 شاخص هم وزن  %.871  - %.275  9.85%- 

 میلیارد ریال 54،271،651 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- فنش 155،2 - پاسب  3510.  

989 والدف - اگرسز  .559  

- پناش 977 - اوانش  .419  

- گلک 347 - ماوندد  .698  

- ستاش 297 - ورسرابف  .097  

 معامالت بلوک

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

%31 161.6 8 وسنت  

%8.234 602.485 149.5 بوعلیو  

 %38.8 484.645 28.593 نورک

 %100 73.1،248 186.093 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

64%

33%

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(

و خروج پول  ورود

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

6 679،2  544- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.1 1،603 05  

329 2 پنجاه سهم بزرگ  212- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  خرید)میلیاردتومان(ارزش  درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 128،359 2،301 52.19 63.74 2،811 135،275

212،1  یقوقح 1،734 2،094 47.48 35.92 1،584 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.17  104،4  17.9 20.8 - 61.1  - 215  
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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  9یکشنبه  معامالت امروز؛ جهینت

واحدی، بر  359هزار و  17با افتی  1401

هزار واحدی قرار  423میلیون و  1ارتفاع 

درصد کاهش را ثبت کرد.  1.2گرفت و 

نمودار شاخص کل با از دست دادن حمایت 

به سمت هزار واحدی،  440میلیون و  1

م ککند و در صورتیکه در این محدوده نیز حمایت نشود، حمایت مستحهزار واحد حرکت می 420میلیون و  1محدوده 

 هزار واحد خواهد بود. انتظار اصالح از شاخص بیشتر از صعود است. 400میلیون و  1آن محدوده 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

با افت ، 1401مردادماه  9یکشنبه  امروز؛

هزار  379واحدی، بر ارتفاع  240هزار و  7

درصد کاهش  1.87واحدی قرار گرفت و 

را ثبت کرد. نمودار شاخص کل طی روز 

هزار واحدی خود را  380جاری حمایت 

ده نیز از دست داد و به سوی محدو

محدوده دوده حمایت شود، اما در صورت عدم حمایت، رود در این محرود که انتظار میهزار واحد می 370حمایتی 

  هزار واحد خواهد بود. 360حمایتی بعدی 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 12.73 7.17 7،360 گسترف

 3.63 5.12 10،230 همداک

 0.93 2.06 48،200 نگانز

 0.58 476.144 77،240 فارس

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 43.08 7،780 فنش

 0 429.24 914 ستاش

 0 341.91 2،899 گسترخ

 0 240.51 1،773 ودروخ

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 175.44 0.04 10،040 ینادس

 0.03 779.72 24.55 8،770 کنوت

 0.03 603.75 20.94 4،393 نوینس

 0.04 795.49 35.94 13،500 الستپ

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 11.89 65.38 777.79 161،050 ارومق

 11.38 58.02 660.67 8،070 فارودس

 11.22 7.96 89.39 53،050 افزار

 10.07 50.73 510.87 7،360 گسترف

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,67523.9وخارزم

%2,54326.7ثمسکن

%108,78027وملی

%6,85028.6وسپهر

%1,87730.4پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
2,6753.16وبملت

21,6503.2فزر

7,8903.57شبندر

11,2503.65هرمز

5,0103.73شتران
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%1436979,0000.001224.01-06-1,000,0001401اخزا818

%0.001723.44-19862608,130-09-1,000,0001403اخزا008

%0.001223.40-21834618,480-08-1,000,0001403اخزا001

%0.000223.40-18708665,120-04-1,000,0001403اخزا003

%0.000523.38-24897596,700-10-1,000,0001403اخزا002

%26778639,080023.37-06-1,000,0001403اخزا005

%22743652,2000.000123.36-05-1,000,0001403اخزا004

%23806629,0700.000223.36-07-1,000,0001403اخزا006

%0.000223.36-12855611,500-09-1,000,0001403اخزا007

%0.000423.32-15918590,300-11-1,000,0001403اخزا010

%01904595,4700.001523.28-11-1,000,0001403اخزا009

%19162912,1000.000423.03-10-1,000,0001401اخزا902

%2143976,0000.001722.90-06-1,000,0001401اخزا901

%0.000922.10-25533747,080-10-1,000,0001402اخزا914

%0.001122.06-07455780,000-08-1,000,0001402اخزا910

%10183904,9000.002222.06-11-1,000,0001401اخزا903

%0.005422.05-06484767,810-09-1,000,0001402اخزا821

%15218888,0200.001522.00-12-1,000,0001401اخزا904

%06484768,5000.000921.97-09-1,000,0001402اخزا911

%04422795,0000.002321.95-07-1,000,0001402اخزا907

%16310845,0000.000921.93-03-1,000,0001402اخزا909

%06393807,9900.000621.90-06-1,000,0001402اخزا908

%18281867,8000.012820.22-02-1,000,0001402اخزا905
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

830.%  000،098،491  000،004،491 که تمام بهارس   

910.%  000،005،28  000،043،82 یم سکهن   

910.%  000،005،52  000،004،52 بع سکهر   

.40%  000،780،13  000،527،13 عیار 18الی ط   

410.%  190،562  238،426 رخ دالر نیمان   


