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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

.280% 1،507،156 شاخص کل بورس  %200.  - %0.47  

.550% 420،652 شاخص هم وزن   %800.  0.15% 

 میلیارد ریال 59،396،085 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

 10.41 دماوند 415 شستا

 6.68- فغدیر 406 کگل

 5.69 بمپنا 400 بفجر

 4.67 بساما 339 مبین

 3.59 شاوان 332 کچاد

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

%1.02 50.37 3 رمپنا  

%.630 31.042 11.6 ثاخت  

 %18.1 889.6 278 وکار

 %1.12 55.8 10 وخاور

 %12.85 631.176 221 وبملت

 %0.49 24.3 0.15 شپدیس

 %1.28 63.93 1 کرماشا

%4 196 8 دسینا  

 %11.52 566.4 40 غدیرو

 %1.97 97 5 تایرا

 %1.07 53.1 9 کاوه

 %5.15 253.44 48 شتران

 %40.7 1،999 144.3 کگل

 %100 4،911.158 779.05 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

وط به معامالت بازارب(اطالعات مرب  

4%

76%

20%

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 

 ()میلیاردمعامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

7.1 081،3  264- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد 

 ثابت و مختلط

075 1،118 03  

686 1.6 پنجاه سهم بزرگ  179- 

 

 :حقوقی –حقیقی 

تعداد 

 نفروشندگا

ارزش 

 فروش)میلیاردتومان(

درصد 

 فروش

درصد 

 خرید

ارزش 

 خرید)میلیاردتومان(

تعداد 

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 143،801 2،730 62.83 68.51 2،976 155،935

042،1  یقوقح 1،438 1،547 35.61 29.94 1،300 

 

 

 

 

 

حجم 

 میلیارد()معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

سرانه خرید 

 )میلیون تومان(حقیقی

سرانه فروش 

 )میلیون تومان(حقیقی

قدرت 

 خرید

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

7.9 4،345 19 19.1 - .011  - 652  
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سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

58% 42%
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درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی

38
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1

95

47
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  

 13/04/1401 معامالت امروز؛ جهیدر نت

واحدی بر ارتفاع  176هزار و  4با رشدی 

واحد قرار  156هزار و  507میلیون و  1

درصدی را ثبت  0.28گرفت و رشدی 

کرد. نمودار شاخص کل با بازگشت از 

هزار واحد، دو  500میلیون و  1محدوده 

هزار واحد  510میلیون و  1اخیر را در فاز صعودی پشت سر گذاشته است و به سوی مقاومت خود در محدوده روز 

هزار واحد  520میلیون و  1کند. در صورت عبور از محدوده ذکر شده، هدف بعدی شاخص کل در محدوده حرکت می

 احد قرار گرفته است.هزار و 500میلیون و  1قرار گرفته است. حمایت شاخص کل نیز در محدوده 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

با رشدی  13/04/1401دوشنبه امروز؛ 

هزار  420واحدی بر ارتفاع  286هزار و  2

 0.55واحدی قرار گرفت و رشدی  652و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

که در سقف کانال نزولی قرار وزن هم

توانست از ناحیه سقف کانال گرفه بود، 

واحد خواهد بود که در صورت  هزار 425نزولی عبور کند؛ در صورت تثبیت باالی سقف شکسته شده، هدف آن محدوده 

 هزار واحد نیز رشد داشته باشد. 430تواند تا محدوده عبور، می
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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

 12.33 21.03 1،665 بیمهو

 10.36 9.56 3،967 غشان

 4.61 4.45 13،330 تاپکیش

 3.07 8.25 10،610 شامال

 2.19 7.25 19،020 شفا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.05 5.43 34،100 سالر

 0 536.97 768 دی

 0 107.53 813 کرمان

 0 109.4 1،750 وتجارت

 0 96.47 1،753 وبصادر

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید 

 به فروش

 30.61 71.37 2،184 88،150 حرهشا

 20.82 91.23 1،900 10،890 شلرد

 18.68 2.03 38.08 6،600 ولکار

 17.94 89.45 1،605 24،400 قتربت

 17.14 5.30 91،00 10،031 سیناد

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0 903.31 7.10 28،700 شلیا

 0.06 591.91 36.99 6،680 فن آوا

 0.08 1،357 116.19 49،900 بپاس

 0.1 608.34 60.83 39،050 حبندر

 0.13 337.56 44.53 19،280 میدکو

 بیشترین حجم معامالت

 (لیونحجم)می درصد آخرین قیمت آخرین معامالت نماد

 536.97 1.45 768 دی

 429.42 0.11 936 شستا

 254.9 1.61 1،819 خاور

 210.42 0.95 2،132 خودرو

 157.13 0.75 1،890 خساپا

 های مشکوکحجم

 شاخص حجم ن(حجم امروز)میلیو نماد

 13.58 11.77 تشتاد

 30.26 1.90 بایکا

 2.19 5.43 سالر

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,27826.8وخارزم

%6,86028.2وسپهر

%120,31030وملی

%3,13331.5ثمسکن

%2,13534.0پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,5593.26ثامید

26,3003.81فزر

13,0804.14هرمز

8,9504.33های وب

10,8004.53فوالد
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%18735660,3200.000622.89-04-1,000,0001403اخزا003

%15945586,7000.000322.87-11-1,000,0001403اخزا010

%19889605,8400.002222.85-09-1,000,0001403اخزا008

%23833625,3000.000622.84-07-1,000,0001403اخزا006

%24924594,1000.001222.84-10-1,000,0001403اخزا002

%01931591,7200.001722.84-11-1,000,0001403اخزا009

%12882608,2400.001822.84-09-1,000,0001403اخزا007

%26805635,6000.00222.81-06-1,000,0001403اخزا005

%22770648,4900.002122.79-05-1,000,0001403اخزا004

%21861617,3900.004322.68-08-1,000,0001403اخزا001

%0321988,4200.000422.44-05-1,000,0001401اخزا816

%1463965,8100.000822.33-06-1,000,0001401اخزا818

%2170962,2500.000222.22-06-1,000,0001401اخزا901

%0.000821.99-19189902,200-10-1,000,0001401اخزا902

%1230983,8000.000321.98-05-1,000,0001401اخزا817

%10210892,3300.000521.90-11-1,000,0001401اخزا903

%04449783,8200.00121.90-07-1,000,0001402اخزا907

%25560738,0000.001221.90-10-1,000,0001402اخزا914

%06420796,5000.001421.86-06-1,000,0001402اخزا908

%07482770,4900.000721.83-08-1,000,0001402اخزا910

%18308846,5000.001821.83-02-1,000,0001402اخزا905

%16337833,8000.001521.76-03-1,000,0001402اخزا909

%06511760,0000.001721.66-09-1,000,0001402اخزا821
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 بازارهای موازی :

 

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 10/04/1401قیمت)دالر( 13/03/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 107،51 108.43 0.85%نفت

 %0.71 111،63 110،84 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  04/07/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 10/04/1401قیمت)دالر( 13/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.7 2،444 2،461 آلومینیوم

 %0.68 7،975 8،030 مس

 %1.18 3،029 3،065 روی

 %1.8 1،903 1،937 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  04/07/2022های درج شدهقیمت

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

2.68%  000،041،351  000،029،491  سکه تمام بهار 

3.6%  000،500،38  000،005،08  نیم سکه 

5.6%  000،500،35  000،005،05  ربع 

2.09%  000،235،41  000،937،31 عیار 18طالی    

4.4%  007،532  004،113  نرخ دالر آزاد 

30.%  796،257  568،852  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

29/06/2022 30/06/2022 01/07/2022 04/07/2022 

 2،489 2،557 2،569 2،603 اوره

 2،539 2،586 2،647 2،639 متانول

 8،409 8،379 8،484 8،478 پلی اتیلن سبک

PVC 7،299 7،349 7،260 7،035 

 13،075 12،920 12،850 12،865 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  04/07/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

 

http://www.lme.com/
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