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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

-1.23% -%0.80 1،501،631 شاخص کل بورس  %2.62-  

-1.01% 417،203 شاخص هم وزن   %1.29-  2.90%- 

 میلیارد ریال 59،319،350 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

-815 فوالد -31.4 کگهر   

-795 پارس -29.6 آریا   

-778 خودرو -20.2 زاگرس   

-743 وبملت -15.08 شاوان   

-607 فملی -10.1 فغدیر   

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

%16 65 58.8 امین  

10% 40 49.2 همراه  

 %6 26.6 74 حآفرین

 %31 130 394 وکار

 %1 5.5 10 وخاور

 %7 28.4 100 وبملت

 %2 7 4.3 تاپیکو

10% 40 9 جم  

 %3 10.5 10 دفارا

 %2 10 15 فملی

 %3 12.7 22 کاوه

 %7 28 27.7 تاصیکو

 %3 9 5 کنور

 %100 412.7 779 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

70%

27%

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 

 بازار سهام

8 316،3  583- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

1.1 1،863 38-  

 -282 751 2.1 پنجاه سهم بزرگ

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 161،681 2،996 56.25 68.59 3،654 168،846

 یحقوق 1،470 2،262 42.47 30.13 1،604 961

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9.1 5،327 18.5 21.6 -1.17 -668 



  

 

 

3 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  

شنبه  معامالت امروز؛ جهیدر نت

هزار واحد کاهش،  12با  11/04/1401

 631هزارو  501میلیون و  1بر ارتفاع 

درصدی را  0.8واحد ایستاد و کاهشی 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل با افتی 

که طی روز جاری داشت، بر باالی 

تواند دست بدهد، میهزار واحد قرار گرفت. در صورتی که طی روز کاری بعد، این حمایت را از  500میلیون و  1حمایت 

 510میلیون و  1هزار واحد اصالح داشته باشد. اولین مقاومت شاخص کل نیز در محدوده  480میلیون و  1تا محدوده 

 هزار واحد قرار گرفته است.

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 11/04/1401شنبه معامالت امروز؛ 

واحدی، در  278هزار و  4با کاهشی 

هزار واحد قرار گرفت  417محدوده 

درصدی را ثبت کرد.  1.02و افتی 

وزن طی روز نمودار شاخص کل هم

جاری با از  دست دادن کف کانال 

صعودی خود، افتی محسوس را 

 415اصالح داشته باشد. در این بین حمایت  هزار واحد 410رود در اولین هدف، تا محدوده تجربه کرد و انتظار می

وزن در محدوده شود. حمایت قوی تر شاخص همهزار واحد نیز قرار دارد که حمایت قوی ای برای آن محسوب نمی

 هزار واحد قرار گرفته است.   400
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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

 39.17 106.84 3،540 شسپا

 27.9 22.95 2،899 زبینا

 26.06 26.79 1،642 وحکمت

 پول هوشمند خروج

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 927.05 740 دی

 0 426.73 929 شستا

 0 393.39 2،108 خودرو

 0 304.28 1،869 خساپا

 0 147.58 1،734 وتجارت

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

خرید نسبت 

 به فروش

 23.34 59.80 1،396 5،460 قجام

 17.57 15.43 271.36 52،250 رافزا

 10 10.77 107.71 31،000 ددانا

 9.20 7.68 70.75 12،300 زمالرد

 7.97 10.05 80.16 10،021 سیناد

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 360.27 5.17 29،100 شلیا

 0.02 193.47 5.43 3،266 وکار

 0.03 802.93 25.03 15،320 بایکا

 0.04 593.27 28.96 36،880 داسوه

 0.07 130.90 10.06 13،660 آینده

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 927.05 4.64 740 دی

 426.73 1.59 929 شستا

 393.39 4.96 2،108 خودرو

 383.26 1.67 1،890 اورخ

 304.28 4.98 1،869 خساپا

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم حجم امروز)میلیون( نماد

 113.45 15.01 تمحرکه

 3.51 1.63 مدیر

 2.62 20.15 فجام

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5433.26ثامید

26,6003.81فزر

13,3004.14هرمز

9,1904.33های وب

10,8704.53فوالد

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,31426.8وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%119,63029.5وملی

%2,09632.5پترول

%3,26132.5ثمسکن
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%15947584,7210.001822.98-11-1,000,0001403اخزا010

%19891603,6100.002122.97-09-1,000,0001403اخزا008

%26807633,4100.002322.94-06-1,000,0001403اخزا005

%23835623,6000.002722.93-07-1,000,0001403اخزا006

%01933590,0100.000222.93-11-1,000,0001403اخزا009

%1232982,0800.000322.91-05-1,000,0001401اخزا817

%24926592,6400.003322.90-10-1,000,0001403اخزا002

%18737660,0000.00322.85-04-1,000,0001403اخزا003

%21863614,9700.005222.83-08-1,000,0001403اخزا001

%22772647,5800.004122.81-05-1,000,0001403اخزا004

%12884607,9600.00222.81-09-1,000,0001403اخزا007

%1465964,5000.000222.50-06-1,000,0001401اخزا818

%0323987,4000.000522.29-05-1,000,0001401اخزا816

%2172961,2000.001122.22-06-1,000,0001401اخزا901

%19191901,1400.001122.01-10-1,000,0001401اخزا902

%06513756,2700.001121.99-09-1,000,0001402اخزا821

%06513756,3100.000821.98-09-1,000,0001402اخزا911

%06483768,8500.000721.97-08-1,000,0001402اخزا820

%07484768,5100.000921.97-08-1,000,0001402اخزا910

%0.00121.93-18310845,000-02-1,000,0001402اخزا905

%25562737,0000.00121.92-10-1,000,0001402اخزا914

%06422796,0100.001321.81-06-1,000,0001402اخزا908

%04451785,0000.003421.64-07-1,000,0001402اخزا907

%10212892,5000.002221.63-11-1,000,0001401اخزا903

%16339835,3900.004721.37-03-1,000,0001402اخزا909
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 موازی :بازارهای 

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 09/04/1401قیمت)دالر( 10/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 108.43 105.76 2.52%نفت

 %2.23 109.03 111.46 نفت برنت

 ((www.investing.com 14:00ساعت  02/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 09/04/1401قیمت)دالر( 10/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.54 2،397 2،384 آلومینیوم

 %3.27 8،245 7،975 مس

 %3.90 3،251 3،124 روی

 %0.68 1،906 1،919 سرب

 ((www.lme.com  14:00ساعت  02/07/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

220.%  000،032،561  000،066،561  سکه تمام بهار 

0.24%  000،500،84  000،003،84  نیم سکه 

920.%  000،000،54  000،050،54  ربع 

701.%  000،341،41  000،494،41 عیار 18طالی    

3.97%  022،143  500،263  نرخ دالر آزاد 

370.%  565،652  512،752  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 01/07/2022 

 2،557 2،569 2،603 2،689 اوره

 2،586 2،647 2،639 2،603 متانول

 8،379 8،484 8،478 8،489 پلی اتیلن سبک

PVC 7،331 7،299 7،349 7،260 

 12،920 12،850 12،865 12،830 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  02/07/2022های درج شدهقیمت

 نمودار روند موجودی انبار بورس لندن:

 

http://www.lme.com/
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