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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

- 1،429،906 شاخص کل بورس %260  - %.302  - %582.  

.220% 396،524 شاخص هم وزن   %720.  1.96%- 

 میلیارد ریال 54،006،017 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

- والدف 649،1 - ریاآ  8.632  

- ارسف 962،1 596. رابورسف   

- چادک 039،1 - زرف  .256  

- گلک 539  5.5- ماوندد 

- امیدو 679 275. پاسب   

 معامالت بلوک

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

%8040. 1،176 395.23 های وب  

%712. 78.65 13 غباث  

 %1.70 49.3 10 نوینت

 %8.64 249.84 36 خابرا

 %8.15 235.2 10 کشتیح

 %3.23 93.72 8.5 همداک

 %17.35 500 35.79 غدیرو

 %17.35 500 40.75 چادک

 %100 71.2،882 549.27 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

61%

34%

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 

 )میلیارد(معامالت

 ارزش

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

6.2 571،2  275- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.2 1،652 610  

218 2.3 پنجاه سهم بزرگ  120- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  فروش)میلیاردتومان(ارزش 

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 129،977 2،569 57.92 62.25 2،761 139،285

761،1  یقوقح 1،627 1،853 41.79 37.46 1،661 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

57.  435،4  19.8 19.8 -1 193.9- 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

؛ معامالت امروز جهیتهران در نت

 8، با 1401مرداد  30یکشنبه 

واحد کاهش، بر  920هزار و 

هزار  429میلیون و  1ارتفاع 

 0.62واحد ایستاد و افتی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار 

 1شاخص کل محدوده حمایتی 

 هزار واحدی خود را از دست داد و در صورتی که در محدوده فعلی تثبیت شود، انتظار اصالح تا محدوده 430میلیون و 

هزار واحد واقع  410میلیون و  1هزار واحد از آن وجود دارد. حمایت بعدی شاخص نیز در محدوده  420میلیون و  1

 شده است. 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

با ، 1401مرداد  30یکشنبه  امروز؛

 396واحدی، بر ارتفاع  887کاهشی 

درصدی  0.22واحدی قرار گرفت و افتی 

وزن را ثبت کرد. نمودار شاخص کل هم

هزار واحدی  400با بازگشت از محدوده 

و عدم شکست مقاومت این محدوده، به 

تواند هزار واحد می 390هزار واحد و پس از آن حمایت دوم خود در محدوده  395سمت حمایت اول خود در محدوده 

 اصالح داشته باشد.
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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

 12.9 9.50 3،855 هراویدز

 10.8 3.14 21،950 زماال

 8.23 10.08 2،198 خاورب

 2.5 5.86 10،090 وانا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.04 28.58 12،540 امیدو

 0 291.14 690 ید

 0 102.69 756 رمانک

 0 93.88 1،778 بهمنخ

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 3،427 89.96 12،540 امیدو

 0.05 93.45 5.17 10،151 ینادس

 0.05 972.70 56.10 258 نابغ

 0.07 140.57 10.82 16،770 فراد

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 49.24 58.34 2،872 12،200 الومف

 44.37 8.56 379.91 11،910 مالردز

 27 31.30 845.34 25،660 کابب

 14.38 61.61 886.17 6،000 شرینق

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,93925.4وخارزم

%6,87028.4وسپهر

%2,67928.5ثمسکن

%116,54028.6وملی

%2,26536.3پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3853.15ثامید

21,2003.21فزر

7,1203.23شبندر

5,4203.23فوالد



  

 

 

6 

 

 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%1415991,2400.000723.9-06-1,000,0001401اخزا818

%2122987,5000.000423.2-06-1,000,0001401اخزا901

%21813631,8800.00122.9-08-1,000,0001403اخزا001

%12834624,6400.001722.9-09-1,000,0001403اخزا007

%22722665,5000.001422.9-05-1,000,0001403اخزا004

%23785642,4200.001522.9-07-1,000,0001403اخزا006

%26757652,8600.002322.8-06-1,000,0001403اخزا005

%18687679,0400.001922.8-04-1,000,0001403اخزا003

%24876610,6000.002222.8-10-1,000,0001403اخزا002

%15897603,6000.00322.8-11-1,000,0001403اخزا010

%01883608,4000.002222.8-11-1,000,0001403اخزا009

%19841623,0000.002322.8-09-1,000,0001403اخزا008

%10162915,0000.000322.2-11-1,000,0001401اخزا903

%0.002822.1-15197898,000-12-1,000,0001401اخزا904

%16289855,1000.000721.9-03-1,000,0001402اخزا909

%19141926,5000.000721.9-10-1,000,0001401اخزا902

%06372817,570021.9-06-1,000,0001402اخزا908

%21294853,0000.001621.8-03-1,000,0001402اخزا906

%04401805,1000.001421.8-07-1,000,0001402اخزا907

%06433792,0000.001321.7-08-1,000,0001402اخزا820

%06463781,0000.001321.5-09-1,000,0001402اخزا911

%07434793,5000.001621.5-08-1,000,0001402اخزا910

%25512762,1200.000721.4-10-1,000,0001402اخزا914

%06463783,2000.000321.3-09-1,000,0001402اخزا821
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

523.%  000،065،721  000،500،231 که تمام بهارس   

0%  000،000،57  000،000،57  نیم سکه 

0%  000،000،54  000،000،54  ربع سکه 

.022%  000،689،11  000،102،21 عیار 18الی ط   

320.%  582،562  911،626 رخ دالر نیمان   


