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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

280.% 1،427،609 شاخص کل بورس  - %.820  - %.934  

110.% 380،362 شاخص هم وزن   - %.752  8.83%- 

 میلیارد ریال 54،426،941 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر سبور

416 ارسف 81 اگرسز   

- فنش 653 0.511 پاسب   

353 ورین 357. رازش   

143 ملیف 216. ریاآ   

030 شستا - مللو  495.  

 معامالت بلوک

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

%3 69.242 17.7 خاورو  

%2.543 753.218 46.12 اپیکوت  

 %32.54 753.218 91.632 ارسف

 %4.88 113.677 28.348 فخوز

 %0.99 23.714 4.743 کاوه

 %19.06 441.742 36.873 سپاف

 %1.08 25.4 2 بهرنش

 %1.51 35.006 2.3 شراز

 %4.27 99.59 4.6 فزر

 %100 807.2،314 234.316 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

61%

36%

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 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

3.5 709،1  286- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.85 1،285 712  

204 1 پنجاه سهم بزرگ  130- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 96،303 1،756 57.33 60.13 1،842 109،879

039  یقوقح 1،374 1،294 42.25 39.46 1،209 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 ان()میلیاردتومحقیقی

.44  056،3  18.2 16.7 .091  - 38  
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

با ؛ معامالت امروز جهیتهران در نت

واحد افزایش بر  108هزار و  4

هزار واحد  427میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را  0.29ایستاد و رشدی 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

بورس با بازگشت از محدوده 

هزار واحد در حرکت است  435میلیون  1اول خود در محدوده هزار واحد، به سمت مقاومت  420میلیون و  1حمایتی 

اما با  هزار واحد را نیز دارد. 455میلیون و  1و درصورتیکه موفق به عبور از این ناحیه شود، امکان رشد تا محدوده 

شاخص به روند  ،یآت یروزها یط رودیانتظار ماست و  نییپا ویسنار نیبازار، احتمال وقوع ا یکل تیتوجه به وضع

 خود ادامه دهد. ینزول

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

با  ،1401مردادماه  8دوشنبه  امروز؛

هزار  380واحدی، بر ارتفاع  386رشدی 

 0.1واحدی ایستاد و رشدی  362و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص 

هزار  380وزن در محدوده حمایتی هم

قرار گرفته است و در دو روز اخیر واحد، 

 390آن محدوده همچنان این محدوده را حفظ کرده است. در صورتیکه از این ناحیه موفق به بازگشت شود، هدف اول 

 370هزار واحد خواهد بود. اما در صورت اصالح بیشتر، امکان اصالح تا محدوده  400هزار واحد و پس از آن محدوده 

 هزار واحد برای آن وجود دارد.

 

 



  

 

 

5 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 1.1 2.57 4،260 آرمان

 0.64 2.24 50،850 زنگان

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 23.32 1،178 وآرین

 0.01 73.30 7،440 شفن

 0.01 15.91 2،995 وملل

 0.01 1.60 4،361 سنوین

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

گین ریالی میان

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 890.55 19.61 13،200 الستپ

 0.03 252.84 9.04 15،200 التف

 0.03 1،395 54.19 24،400 پاسب

 0.04 852.95 40.10 17،720 یدکوم

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 30.23 18.26 552.29 7،690 فگستر

 18.90 58.81 1،112 19،850 سهرمز

 11.46 74.42 853.47 79،330 سفار

 11.19 43.35 485.20 162،750 ارومق

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,70723.8وخارزم

%109,67027.1وملی

%2,56128ثمسکن

%6,85028.6وسپهر

%2,55330.3ختوقا

P/Eقیمت)ریال(نماد
21,8003.13فزر

2,7093.15وبملت

7,9603.61شبندر

11,2603.71هرمز
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%23805629,010023.39-07-1,000,0001403اخزا006

%24896597,2600.000623.36-10-1,000,0001403اخزا002

%21833619,3100.000823.36-08-1,000,0001403اخزا001

%26777639,5600.000723.36-06-1,000,0001403اخزا005

%22742652,5600.000523.36-05-1,000,0001403اخزا004

%0.000523.38-01903594,660-11-1,000,0001403اخزا009

%18707666,2000.001723.33-04-1,000,0001403اخزا003

%06483769,0000.000721.96-09-1,000,0001402اخزا911

%07454782,0000.001221.86-08-1,000,0001402اخزا910

%15917590,2000.000223.35-11-1,000,0001403اخزا010

%12854611,9000.000723.36-09-1,000,0001403اخزا007

%10182906,6000.002421.73-11-1,000,0001401اخزا903

%19861610,0000.001423.31-09-1,000,0001403اخزا008

%16309847,0000.002121.67-03-1,000,0001402اخزا909

%19161915,0000.000622.31-10-1,000,0001401اخزا902

%15217888,3500.000422.03-12-1,000,0001401اخزا904

%2142976,6000.001222.85-06-1,000,0001401اخزا901

%06392807,6000.000422.01-06-1,000,0001402اخزا908

%25532747,9000.001122.05-10-1,000,0001402اخزا914

%0.000222.01-04421795,000-07-1,000,0001402اخزا907

%1435980,1800.001623.22-06-1,000,0001401اخزا818

%0.003322.00-21314842,750-03-1,000,0001402اخزا906

%18280867,9000.000120.28-02-1,000,0001402اخزا905
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 20/04/1401قیمت)دالر( 21/04/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 97.834 98.62 0.8%نفت

 %0.42 103.97 103،536 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  01/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 07/05/1401قیمت)دالر( 10/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.72 2،488 2،470 آلومینیوم

 %0.16 7،917 7،930 مس

 %0.88 3،308 3،279 روی

 %0.15 2،034 2،037 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  01/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

وزقیمت امر قیمت روز گذشته درصد تغییرات  شرح 

0.38%  000،760،481  000،190،481  سکه تمام بهار 

0.19%  000،034،82  000،000،82  نیم سکه 

0.19%  000،004،52  000،004،52  ربع سکه 

0.4%  000،725،13  000،725،13 عیار 18طالی    

140.%  823،426  823،426  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 01/08/2022 

 2،228 2،226 2،174 2،151 رهاو

 2،598 2،571 2،502 2،480 متانول

 8،109 8،083 7،999 7،892 پلی اتیلن سبک

PVC 6،527 6،703 6،854 6،879 

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

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  01/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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