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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

0.29% 1،459،507 شاخص کل بورس  %401.  - %870.  

350.% 398،623 شاخص هم وزن   %691.  1.71%- 

 میلیارد ریال 55،135،691 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

- پاسب 975- فوالد 3.276  

- ملیف 418 - رازش  .5710  

- ارسف 727 - اوانش  .128  

- پناش 497 - غدیرف  .187  

- بندرش 716 985. باص   

 معامالت بلوک

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

%7.504 1،201 439 وبای ه  

%1.151 282.33 90 لتوبم  

 %3.92 99.94 42.6 ارسپ

 %2.76 70.03 0.8 ورین

 %7.24 183.5 10 فاش

 %6.88 174.69 13.5 امیدو

 %4.35 110.4 30 ریختخ

 %6.33 160.62 32.28 ترانش

 %9.7 245.7 10.8 فزر

 %100 21.2،528 668.98 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

8%

69%

23%

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 

حقیقی در اشخاص 

 بازار سهام

9.5 487،3  162- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.83 1،265 6.61  

366،1 4.6 پنجاه سهم بزرگ  85.8- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 انعنو

 یقیحق 162،343 3،770 72.94 74.99 3،876 165،400

162،1  یقوقح 1،432 1،380 26.7 24.64 1،273 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون خرید حقیقی سرانه

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

0.41  169،5  23.2 23.4 -1.01 109- 
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 شاخص کل

 جهیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نت 

هزار  4، با 1401مردادماه  25شنبه سه ؛معامالت امروز

هزار  459میلیون و  1، بر ارتفاع کاهشواحد  196و 

ثبت کرد. نمودار درصدی را  0.29افتی واحد ایستاد و 

شاخص کل روندی اصالحی را پس از دست دادن 

هزار واحد در پیش گرفت و  460میلیون و  1حمایت 

 کند.هزار واحد حرکت می 450میلیون و  1به سمت محدوده حمایتی 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 معامالت امروز؛ جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

هزار و  1با رشدی ، 1401مردادماه  25شنبه سه

هزار واحدی قرار  398واحدی، بر ارتفاع  395

درصدی را ثبت کرد. نمودار  0.35گرفت و رشدی 

هزار واحدی  399وزن تا محدوده شاخص کل هم

ین محدوده بازگشت و نتوانست ارشد داشت اما از

هزار واحدی عبور کند. انتظار بر  400از مقاومت 

هزار واحد نوسان کند و بار دیگر مقاومت این  400تا  395روزهای آتی در محدوده بین است شاخص کل در  این

 محدوده را بیازماید.
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 153.1 186.36 1،855 وپارس

 98.07 264.31 2،824 ذوب

 77.88 239.91 2،180 پترول

 70.08 143.39 1،790 خصدرا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 30.04 3،925 ولقمان

 0.01 12.78 1،181 وهور

 0.01 69.29 6،950 آریان

 0.01 20.77 4،651 فجام

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 2،495 94.58 4،651 امفج

 0.05 898.18 49.89 74،050 موادش

 0.06 91.42 5.64 13،850 غدیرس

 0.09 1،103 99.71 16،780 بازرسخ

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 59 198.26 11،697 83،180 فهاصق

 39.49 22.05 871.09 4،711 نوینس

 38 17.93 681.56 25،420 کابب

 19.93 140.27 2،796 21،250 لولهپ

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,15326.4وخارزم

%114,44028.2وملی

%6,87029وسپهر

%2,82829.7ثمسکن

%2,23134.9پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3933.21ثامید

22,3503.22فزر

5,6003.32فوالد

7,4003.42شبندر

12,4603.58شراز
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 ناد خزانه اسالمی:اس

 
 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%2127984,6000.000823.34-06-1,000,0001401اخزا901

%1420988,660023.14-06-1,000,0001401اخزا818

%12839621,4100.001223.00-09-1,000,0001403اخزا007

%26762649,2400.001222.99-06-1,000,0001403اخزا005

%15902599,6130.000422.99-11-1,000,0001403اخزا010

%18692675,4400.000522.99-04-1,000,0001403اخزا003

%01888604,4200.002222.99-11-1,000,0001403اخزا009

%21818629,0200.001122.98-08-1,000,0001403اخزا001

%23790639,1600.001422.97-07-1,000,0001403اخزا006

%22727662,5300.001522.96-05-1,000,0001403اخزا004

%24881607,4100.00222.94-10-1,000,0001403اخزا002

%19846620,0000.002922.91-09-1,000,0001403اخزا008

%0.001221.96-15202895,950-12-1,000,0001401اخزا904

%0.003921.82-16294853,000-03-1,000,0001402اخزا909

%10167913,8000.001721.78-11-1,000,0001401اخزا903

%04406803,5000.001921.74-07-1,000,0001402اخزا907

%19146924,6000.002721.65-10-1,000,0001401اخزا902

%06377817,0000.002421.61-06-1,000,0001402اخزا908

%18265868,0000.001821.53-02-1,000,0001402اخزا905

%07439791,170021.50-08-1,000,0001402اخزا910

%25517759,120021.48-10-1,000,0001402اخزا914

%06468783,0000.000521.02-09-1,000,0001402اخزا911
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 20/05/1401قیمت)دالر( 21/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 88.30 89.41 1.24%نفت

 %1.63 95.10 93.55 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  16/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 20/05/1401قیمت)دالر( 21/05/1401قیمت)دالر( النام کا

 %1.76 2،390 2،432 آلومینیوم

 %10 7،980 7،972 مس

 %0.98 3،563 3،598 روی

 %0.23 2،178 2،173 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  16/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.23%  000،002،041  000،052،041  سکه تمام بهار 

640.%  000،000،78  000،005،78  نیم سکه 

2.08%  000،000،48  000،000،49  ربع سکه 

0.23%  000،005،13  000،035،13 عیار 18طالی    

020.%  504،526  441،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 :محصوالت شیمیایی

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

13/08/2022 14/08/2022 15/08/2022 16/08/2022 

 2،285 2،313 2،296 2،241 اوره

 2،502 2،516 2،451 2،418 متانول

 7،687 7،859 7،829 7،849 پلی اتیلن سبک

PVC 6،689 6،654 6،566 6،246 

 12،680 12،875 13،025 12،940 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  16/08/2022ج شدههای درقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/


  

 

 

9 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 

 

 

 

 

 


