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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

.510% 1،430،018 شاخص کل بورس  - %940.  - %584.  

.910% 384،055 شاخص هم وزن   - %831.  8.20%- 

 میلیارد ریال 35،994،730 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

846 پدیسش 9.541 زاگرس   

71.8 ریاآ 641 ارسف  

296 ملیف 397. ماوندد   

176 ودروخ 265. پاسب   

694 کشتیح .215 داناد   

 معامالت بلوک

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

%0.111 591.123 173.19 افرینح  

%680. 40.44 10 سپهو  

 %0.67 39.91 14.254 سپهحو

 %1.02 60.6 6 همداک

 %3.23 189.651 6.011 ارسانپ

 %12.83 750 45.317 پیکوتا

 %12.83 750 90.144 ارسف

 %0.8 47 7 غدیرو

%4.83 2،036 115 میدکو  
%2.12 1،292 70.76 کنور  

%4.80 49.66 10 ومعادن  
 %100 384.5،846 547.676 مجموع

ف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارال  

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

67%

29%

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(

ج پول ورود و خرو

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

4.8 085،2  -89 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.78 1،198 012  

458 1.5 پنجاه سهم بزرگ  55- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

د تعدا ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 99،950 2،182 64.04 60.22 2،052 121،714

030،1  یقوقح 1،182 1،214 35.63 39.45 1،344 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 تومان(میلیارد(معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.75  407،3  21.8 16.9 .291  311  
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

معامالت امروز؛  جهیتهران در نت

، با 1401مردادماه  12چهارشنبه 

بر  ش،یواحد افزا 338هزار و  7

هزار  437و  ونیلیم 1ارتفاع 

 0.51 یقرار گرفت و رشد یواحد

را ثبت کرد. نمودار  یدرصد

حرکت  یهزار واحد 440و  ونیلیم 1 یبه سمت محدوده مقاومت ر،یاخ یروزها یشاخص کل در ادامه روند صعود

داراست. انتظار  زیهزار واحد را ن 455و  ونیلیم 1شود، امکان رشد تا  هیناح نیموفق به عبور از ا کهیو درصورت کندیم

 از انتظار اصالح آن است. شتریبودن شاخص در کوتاه مدت، ب یصعود

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیوزن در نتشاخص کل هم 

با ، 1401دادماه مر 12امروز؛ چهارشنبه 

بر ارتفاع  ،یواحد 466هزار و  3 یشیافزا

درصد  0.91قرار گرفت و  یهزار واحد 384

رشد را ثبت کرد.  نمودار شاخص کل 

 هیوزن پس از واکنش و بازگشت از ناحهم

محدوده  یهزار واحد، به سو 380 یتیحما

در صورت  نیبرسد. همچن یآت یدر روزها هیناح نیاست به ا نیو انتظار بر ا کندیهزار واحد حرکت م 390 یمقاومت

 هزار واحد خواهد بود. 400محدوده، هدف شاخص محدوده  نیعبور از ا
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 20.74 29.86 3،350 خکرمان

 10.75 19.21 5،780 غمینو

 6.12 12.61 8،420 فگستر

 3.9 68.95 14،370 وغدیر

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.03 33.74 4،638 فجام

 0.01 1.89 1،915 وملت

 0 23.20 7،960 شبندر

 0 47.40 5،500 ملیف

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

یانگین ریالی م

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 243.53 9.23 15،170 التف

 0.05 619.90 32.62 10،360 گردشو

 0.05 929.79 51.65 4،484 هوازفا

 0.06 119.59 7.47 1،972 جوشف

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 وش حقیقیفر

نسبت خرید به 

 فروش

 15.60 87.19 1،360 15،670 پمپیت

 14.5 64.48 935.73 64،350 برقو

 12.16 2.28 27.80 52،350 افزار

 11.31 3.59 40.63 6،900 لکارو

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,78024.5وخارزم

%111,49027.7وملی

%6,85029وسپهر

%2,71129.3ثمسکن

%1,95031.9پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
2,7423.2وبملت

7,9803.61شبندر

11,2703.72هرمز

5,0703.73شتران

2,5113.83های وب
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTMمیزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد (last)

%24894598,2400.001223.34-10-1,000,0001403اخزا002

%23803630,8000.001923.30-07-1,000,0001403اخزا006

%22740654,0000.001923.30-05-1,000,0001403اخزا004

%12852613,3000.001823.30-09-1,000,0001403اخزا007

%18705667,2900.002123.30-04-1,000,0001403اخزا003

%19859610,8200.001223.30-09-1,000,0001403اخزا008

%26775641,1100.001723.29-06-1,000,0001403اخزا005

%15915591,7000.000323.29-11-1,000,0001403اخزا010

%21831621,0000.00223.28-08-1,000,0001403اخزا001

%0.000222.30-10180905,490-11-1,000,0001401اخزا903

%0.00222.10-06481768,650-09-1,000,0001402اخزا911

%0.003422.10-16307845,400-03-1,000,0001402اخزا909

%25530748,3100.000222.10-10-1,000,0001402اخزا914

%21312843,0900.000422.10-03-1,000,0001402اخزا906

%07452782,0000.000821.97-08-1,000,0001402اخزا910

%01901614,0800.030721.84-11-1,000,0001403اخزا009

%0.000921.38-2140978,990-06-10000001401اخزا901
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 11/05/1401قیمت)دالر( 12/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 93.67 94.42 0.8%نفت

 %0.7 100.54 99.84 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  03/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 11/05/1401قیمت)دالر( 12/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.12 2،414 2،417 آلومینیوم

 %0.55 7،806 7،763 مس

 %0.84 3،312 3،285 روی

 %0.4 2،050 2،042 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  03/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.85%  000،330،481  000،060،471  سکه تمام بهار 

0.12%  000،030،82  000،020،82  نیم سکه 

80.3%  000،000،52  000،020،52  ربع سکه 

1.01%  000،663،13  000،524،13 عیار 18طالی    

0.19%  489،526  998،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

29/07/2022 01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 

 2،139 2،224 2،228 2،226 اوره

 2،532 2،531 2،598 2،571 متانول

 8،077 8،061 8،109 8،083 پلی اتیلن سبک

PVC 6،854 6،879 6،810 6،827 

 13،060 12،000 12،215 12،215 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  03/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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