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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

49.0% 1،431،474 شاخص کل بورس  - %.921  - %.852  

261.% 402.325 شاخص هم وزن   %390.  0.53%- 

 میلیارد ریال 53،842،021 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس یزان تأثیرم بورس

059،1 ملیف 6.182 ریاآ   

788 ورین  8.12 رابورسف 

- ارسف 787 627. غدیرف   

176 شتیکح 317. ماوندد   

- والدف 615 - گهرک  .86  

 معامالت بلوک

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

%53 1،210 395.23 های وب  

%.776 234.6 25.5 فارسث  

 %1.18 41.085 9.9 خاورو

 %0.84 29.1 0.3 بصیرش

 %3.49 121.555 47.8 امیند

 %0.58 20.8 4 اوهک

 %52.18 1،808 640 جهانف

 %100 14.3،465 73.1،122 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

59%

37%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازار: تابلوخوانی

 معامالت خرد:

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 ومان(میلیاردت(معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

7.3 016،3  95.2 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.6 2،187 682  

428 2.1 پنجاه سهم بزرگ  36 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

رصد د ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 146.590 3.609 66.6 59.93 3.248 156.965

.4511  یقوقح 1،422 1.795 33.12 39.79 2.156 

 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9 941،5  24.6 20.7 .191  361.8 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

؛ معامالت امروز جهیتهران در نت

 با، 1401 شهریور 1شنبه سه 

، بر یواحد 971هزار و  6 افزایشی

هزار واحد  431میلیون و  1ارتفاع 

درصدی را  0.49 رشدیایستاد و 

 بهثبت کرد. نمودار شاخص کل 

نشان داد و در صورت ادامه این حرکت صعودی، مقاومت محدوده واکنش  یهزار واحد 420میلیون و  1 محدوده حمایت

قرار  هزار واحد 450میلیون و  1هزار واحدی را در پیش خواهد داشت. مقاومت دوم نیز در محدوده  440میلیون و  1

 دارد.

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

 شهریور 1 شنبهسه  معامالت امروز؛

واحدی، بر  هزار 5یشی افزابا  ،1401

واحدی قرار  300هزار و  402ارتفاع 

درصدی را  1.27ی رشدگرفت و 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

، هدف اول شاخص کل هم باالی این مقاومته است. در صورت تثبیت تشکسهزار واحدی را  400، مقاومت وزنهم

 هزار واحدی می باشد. 420در محدوده  هزار واحد و در صورت شکست این سطح، هدف دوم 410وزن، محدوده 
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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

 43.9 42.97 6،600 مگاس

 23.64 26.57 1،991 جهرمب

 21.25 32.39 1،358 کهنوجب

 17.55 31.95 5،290 قجام

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 15.19 11،410 دوصش

 0.01 18.70 3،595 سبحانو

 0 80.88 1،760 بهمنخ

 0 62.39 5،280 والدف

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.08 114.94 9.28 4،960 نوینت

 0.08 256.83 22.67 13،780 غدیرس

 0.12 698.27 89.31 25،200 نفتف

 0.14 1،283 183.40 11،290 پالست

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 32.81 26.89 882 5،580 پردازا

 22 65.26 1،435 6،130 شرینق

 20.46 65.48 1،339 13،170 التف

 17.86 49.52 884 1،320 پکوت

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,96526.1وخارزم

%6,87028.6وسپهر

%117,39029وملی

%2,75529.5ثمسکن

%5,13036.5وتوشه

P/Eقیمت)ریال(نماد
5,2703.09فوالد

1,4003.12ثامید

21,9003.13فزر

7,1403.2شبندر

12,5503.41شراز
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%0.000524.35-2120988,130-06-1,000,0001401اخزا901

%1413992,360024.03-06-1,000,0001401اخزا818

%24874611,0200.000722.84-10-1,000,0001403اخزا002

%22720666,4600.000922.84-05-1,000,0001403اخزا004

%26755653,5900.000722.83-06-1,000,0001403اخزا005

%23783643,3700.000722.83-07-1,000,0001403اخزا006

%21811633,2700.00122.83-08-1,000,0001403اخزا001

%12832625,8200.001722.83-09-1,000,0001403اخزا007

%15895604,0000.001122.83-11-1,000,0001403اخزا010

%18685679,8100.000322.83-04-1,000,0001403اخزا003

%01881608,9000.001322.82-11-1,000,0001403اخزا009

%0.000122.82-19839623,440-09-1,000,0001403اخزا008

%19139926,5000.000222.20-10-1,000,0001401اخزا902

%0.00121.86-10160917,000-11-1,000,0001401اخزا903

%0.000921.77-06370819,000-06-1,000,0001402اخزا908

%04399807,0000.001221.67-07-1,000,0001402اخزا907

%07432794,0000.001521.52-08-1,000,0001402اخزا910

%16287857,9800.001421.51-03-1,000,0001402اخزا909

%06461784,000021.25-09-1,000,0001402اخزا821

%06461784,9000.006321.14-09-1,000,0001402اخزا911
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 31/05/1401قیمت)دالر( 01/06/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 91.65 90.36 1.42%نفت

 %0.81 96.48 97.26 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  23/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 31/05/1401قیمت)دالر( 01/06/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.3 2،390 2،412 آلومینیوم

 %0.76 8،027 8،088 مس

 %0.6 3،497 3،518 روی

 %0.25 2،013 2،008 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  23/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

1.30%  000،620،351  000،390،371  سکه تمام بهار 

0.64%  000،000،78  000،050،78  نیم سکه 

1.04%  000،000،48  000،050،48  ربع سکه 

1.24%  000،337،21  000،490،21 عیار 18طالی    

.030%  941،526  029،626  نرخ دالر نیما 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 :بازار داخلی چین

 شیمیایی: محصوالت

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

18/08/2022 19/08/2022 22/08/2022 23/08/2022 

 2،256 2،185 2،162 2،224 اوره

 2،516 2،469 2،426 2،429 متانول

 7،502 7،517 7،469 7،522 پلی اتیلن سبک

PVC 6،134 6،097 6،259 6،217 

 12،865 12،800 12،715 12،885 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  23/08/2022های درج شدهتقیم

 :لندن ودار روند موجودی انبار بورسنم

 

 

http://www.lme.com/
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