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اطالعات بازار
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4%

64%

32%

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت تأثیرگذار ترین نمادها

میزان تأثیرفرابورس

-8.27فغدیر

-6.23آریا

-6.09زاگرس

4.89دی

3.55فرابورس

تأثیرگذار ترین نمادها

میزان تأثیربورس

-563فوالد

-425فملی

405وبانک

395حکشتی

344پارسان

درصد تغییر نسبت به ماه قبلدرصد تغییر نسبت به هفته قبلدرصد تغییر نسبت به روز قبلامروزشرح

%0.09%1.44%1،445،1370.07شاخص کل بورس

%5.43%3.35%410.6330.5شاخص هم وزن 

میلیارد ریال54،384،920ارزش کل بازار
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تابلوخوانی
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ارزش معامالت (میلیارد)حجم معامالت 
(میلیاردتومان)

حقیقی سرانه خرید 
(میلیون تومان)

سرانه فروش حقیقی 
حقیقیورود پول قدرت خرید حقیقی(میلیون تومان)

(تومانمیلیارد)

7.74،589.621.3201.0695.3

:معامالت خرد

معامالتحجم عنوان
(میلیارد)

معامالتارزش 
(میلیاردتومان)

حقیقیورود پول 
(تومانمیلیارد )

-6.62،91711.7ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بازار سهام
1.11،466116.2لطورود و خروج پول اشخاص حقیقی به صندوق با درامد ثابت و مخت

-1.6731.523.3پنجاه سهم بزرگ

:معامالت خرد

ارزش خریدتعداد خریدارانعنوان
تعداد فروشندگان(میلیاردتومان)ارزش فروشدرصد فروشدرصد خرید(میلیاردتومان)

3،039152،040%147،3383،13668.3466.22حقیقی
1،5341،352%1،5211،43731.3133.43حقوقی
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بررسی وضعیت بازار

4

1 7 11

51
75

122

162

96 91

17
38

18

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

سهامی.محدوده قیمتی آخرین معامالت سهام،حق تقدم و ص

61% 39%

درصد معامالت مثبت و منفی بازار سهام

مثبت منفی
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تحلیل تکنیکال شاخص ها در روز جاری
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شاخص کل 

امروز؛معامالتنتیجهدرتهرانبهاداراوراقبورسکلشاخص
1ارتفاعبرواحدی،51وهزار1افزایشیبا،1401شهریور7دوشنبه
.کردثبترادرصدی0.07رشدیوایستادواحدهزار445ومیلیون
حمایتواحدهزار445ومیلیون1محدودهدرکلشاخصنمودار

واحدهزار450ومیلیون1محدودهتابتواندمی رسدنظربهوشد
ومیلیون1محدودهحمایتصورت،اینغیردرباشد؛داشتهرشدنیز

.استمعتبرهمچنانآنواحدهزار440

،1401شهریور7دوشنبهامروز؛معامالتنتیجهدرهم وزنکلشاخص
واحدی633وهزار410ارتفاعبرواحدی،75وهزار2افزایشیبا

کلشاخصنمودار.کردثبترادرصدی0.51رشدیوگرفتقرار
واستگرفتهقرارواحدیهزار410مقاومتیمحدودهدرهم وزن

420محدودهآنهدفکند،عبورمحدودهازینبتوانددرصورتیکه
درخودحمایتسمتبهصورت،اینغیردر.بودخواهدواحدهزار

.کردخواهدحرکتواحدهزار400محدوده

شاخص هم وزن 
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ترین های بازار سهام 
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وج
خر

ند
شم

هو
ل 

پو

قیمتآخریمنمادرتبه
ت پولقدر(میلیون)حجم (ریال)

10،10243.90.11پاداش1

11،7626.400.03یارا2

1،74137.640.01وپسا3

2،79132.430.01وملل4

10،04062.550همای5

ن 
ری

مت
ا ک

ی ب
ها

ماد
ن

P/
E

قیمتنماد
P/E(ریال)

5،2303.07فوالد

1،4453.12ثامید

23،4003.37فزر

7،6303.46شبندر

3،0803.55وبملت
ن 

ری
مت

ا ک
ی ب

ها
ماد

ن
P/

NA
V

قیمت نماد
P/NAV(ریال)

%3،99126وخارزم

%6،87028.4وسپهر

%2،85029.4ثمسکن

%120،89029.8وملی

%2،31736.6پترول

ود
ور

ند
شم

هو
ل 

پو

قیمتآخریمنمادرتبه
ت پولقدر(میلیون)حجم (ریال)

2،912192.31176.78ذوب1

2،04619.5447.96قنیشا2

10،07014.5816.33آرام3

1،89027.7312.7ولبهمن4

10،39058.1012.51وبانک5
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اسناد خزانه اسالمی
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YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد
%147995,8800.000424.02-06-8181,000,0001401اخزا
%18679683,0000.001222.75-04-0031,000,0001403اخزا
%19833626,3700.001522.75-09-0081,000,0001403اخزا
%15889606,9800.001322.75-11-0101,000,0001403اخزا
%01875611,8000.001622.75-11-0091,000,0001403اخزا
%22714669,8100.001522.74-05-0041,000,0001403اخزا
%21805636,4000.001722.74-08-0011,000,0001403اخزا
%24868614,2700.001822.74-10-0021,000,0001403اخزا
%23777646,4500.001122.74-07-0061,000,0001403اخزا
%26749656,8000.001622.73-06-0051,000,0001403اخزا
%12826629,2000.00222.72-09-0071,000,0001403اخزا
%0.001122.68-19133928,210-10-9021,000,0001401اخزا
%2114992,3000.000822.33-06-9011,000,0001401اخزا
%06455780,5100.00121.99-09-8211,000,0001402اخزا
%0.000421.99-16281858,130-03-9091,000,0001402اخزا
%21286856,0000.001221.95-03-9061,000,0001402اخزا
%18252872,0000.000621.94-02-9051,000,0001402اخزا
%10154919,9000.001121.88-11-9031,000,0001401اخزا
%21.87-06425793,900-08-8201,000,0001402اخزا
%15189902,7800.000621.84-12-9041,000,0001401اخزا
%07426796,5500.001321.52-08-9101,000,0001402اخزا
%0.000121.35-25504765,510-10-9141,000,0001402اخزا
%06364825,0000.004221.28-06-9081,000,0001402اخزا
%04393813,0000.000221.20-07-9071,000,0001402اخزا
%06455787,3500.00321.14-09-9111,000,0001402اخزا
%20.50-19742663,090-06-0111,000,0001403اخزا
%17.96-28355825,000-05-9161,000,0001402اخزا
%17.87-22287810,300-03-8191,000,0001402اخزا
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آخرین قیمت ها در بازارها
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درصد تغییراتقیمت روز گذشتهقیمت امروزشرح
-%130,030,000130,950,0000.7سکه تمام بهار

80,000,00080,000,0000نیم سکه
50,000,00050,000,0000ربع سکه

%12,617,00012,561,0000.44عیار18طالی 
%266،955266،3430.22نرخ دالر نیما

:بازاهای موازی

:بازاهای جهانی

(  دالر)قیمت شرح
1401/06/07در 

(  دالر)قیمت 
درصد تغییرات1401/06/06در

%101.50100.990.5نفت برنت

%0.86-1،7221،737اونس طالی جهانی

%2,4932,4332.47آلومینیوم

%8,1888,1660.27مس 

%3,6763,6211.52روی

%1,9971,9970.00سرب 
.است2022آگوست 26قیمت فلزات پایه مربوط به روز جمعه *




