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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

1.29% 1،467،100 شاخص کل بورس  %1.25  - %1.54  

1.61% 395،884 شاخص هم وزن   %71.4  2.73%- 

 میلیارد ریال 55،426،135 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

647،3 فوالد  9.97 آریا 

 9.19 خدیزل 1،862 شستا

 8.05 فغدیر 1،270 فملی

 7.89 صبا 1،186 وبملت

 7.59 ید 742 خودرو

 معامالت بلوک

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

%46 919.5 300 وبملت  

%2.65 53.23 13.26 وسپه  

 %10.24 205.55 7.29 سهگمت

 %7.79 156.69 18.5 فارس

 %15.53 311.7 150 پترول

 %3.95 79.35 3 مبین

 %0.25 5.5 2 فاسمین

 %13.48 270.97 14.49 فایرا

 %100 49.2،002 508.54 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

7%

57%

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

7.2 889،2  173 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.3 1،968 115-  

209 3.1 پنجاه سهم بزرگ  106 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  فروش)میلیاردتومان(ارزش 

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 131،997 3،226 61.65 67.35 3،524 155،046

404،1  یقوقح 1،165 1،977 37.78 32.09 1،679 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.68  232،5  24.4 22.7 1.08 297- 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در  

مرداد  22شنبه ؛ معامالت امروز جهینت

واحد افزایش، بر  635هزار و  18با  ،1401

هزار واحد ایستاد  467میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد. نمودار  1.29و رشدی 

شاخص کل با عبور از مقاومت های 

 1واحد و هزار  450میلیون و  1محدوده 

 1میلیون واحدی در حرکت است؛ البته در این بین مقاومت محدوده  1.5هزار واحد، به سمت کانال  460میلیون و 

 رو خواهد داشت.هزار واحد را پیش 480میلیون و 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 معامالت امروز؛ جهیدر نتوزن هم کل شاخص

 282هزار و  6، با 1401مردادماه  22شنبه 

هزار واحدی قرار  395بر ارتفاع  واحد افزایش،

درصدی را ثبت کرد.  1.61گرفت و رشدی 

وزن با عبور از محدوده نمودار شاخص کل هم

هزار واحد، به سمت محدوده مقاومتی  390

هزار واحد رشد داشته  420ند تا محدوده تواکند و در صورت عبور از این محدوده، میهزار واحدی حرکت می 400

 شد.با
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 173.9 324.85 3،065 وبملت

 75.61 83.24 4،132 وخارزم

 27.29 13.27 9،460 وبانک

 18.51 24.69 2،167 حگردش

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.07 3.88 6،770 غشوکو

 0.04 27.2 45،300 وسالت

 0.01 9.15 4،251 غشهد

 0.01 24.55 4،724 فجام

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.05 175.80 8.79 269،450 شسم

 0.05 803.60 44.71 14،260 فالت

 0.06 1،608 102.38 27،250 فنفت

 0.06 1،008 68.16 9،450 ثقزوی

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

ریالی میانگین 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 16.83 164.29 2،765 23،280 فمراد

 14.33 36.19 518.74 25،080 بکاب

 12.50 5.83 73 3،119 ولپارس

 11.26 66.01 743.78 4،592 سنوین
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر
%26765646,6700.002723.12-06-1,000,0001403اخزا005

%22730659,7000.001823.12-05-1,000,0001403اخزا004

%18695673,1000.002523.11-04-1,000,0001403اخزا003

%21821626,5200.002423.11-08-1,000,0001403اخزا001

%12842619,0100.001123.11-09-1,000,0001403اخزا007

%01891601,9900.002723.11-11-1,000,0001403اخزا009

%19849616,5800.003523.11-09-1,000,0001403اخزا008

%24884604,5000.003123.10-10-1,000,0001403اخزا002

%15905598,6300.004222.99-11-1,000,0001403اخزا010

%23793637,9900.004122.98-07-1,000,0001403اخزا006

%2130983,1700.001722.94-06-1,000,0001401اخزا901

%1423987,5000.000322.09-06-1,000,0001401اخزا818

%10170911,5000.002522.01-11-1,000,0001401اخزا903

%21302848,6000.003121.95-03-1,000,0001402اخزا906

%04409800,7000.003421.94-07-1,000,0001402اخزا907

%16297851,0100.001821.93-03-1,000,0001402اخزا909

%06441787,0000.00221.93-08-1,000,0001402اخزا820

%19149922,5000.002921.85-10-1,000,0001401اخزا902

%18268865,1000.002421.82-02-1,000,0001402اخزا905

%06471776,0000.002321.72-09-1,000,0001402اخزا911

%06380816,0000.004721.57-06-1,000,0001402اخزا908

%25520761,9000.005421.03-10-1,000,0001402اخزا914

%07442794,0000.00620.98-08-1,000,0001402اخزا910
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

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

 WTI 91.85 94.34 2.64%نفت

 %1.78 99.60 97.83 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  13/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

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

 %3.41 2،520 2،434 آلومینیوم

 %1 8،173 8،091 مس

 %2.63 3،686 3،589 روی

 %0.68 2،199 2،184 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  13/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.87%  000،900،481  000،110،461  سکه تمام بهار 

240.%  000،050،18  000،030،18  نیم سکه 

0.38%  000،050،15  000،030،15  ربع سکه 

1.64%  000،732،13  000،506،13 عیار 18طالی    

200.%  657،526  116،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 12/08/2022 

 2،296 2،241 2،212 2،178 اوره

 2،451 2،418 2،453 2،509 متانول

 7،829 7،849 7،848 7،922 پلی اتیلن سبک

PVC 6،770 6،694 6،689 6،654 

 13،025 12،940 13،060 13،235 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  13/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

 

http://www.lme.com/
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