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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

.710% 1،430،018 شاخص کل بورس  - %850.  - %774.  

.600% 380،587 شاخص هم وزن   - %.991  8.77%- 

 میلیارد ریال 54،517،248 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

1.062 زاگرس 641 فارس  

356 معادنو 3.731 رازش   

- پارسو 523 - صینوغ  .516  

352 اپیکوت - رابورسف  .75  

332 ارسانپ 265. اسپب   

 معامالت بلوک

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

%8.21 270.9 100 وبملت  

%64. 68.371 16.163 مهانو  

 %11.46 170 10 ارابس

 %9.03 134.75 4.9 کامش

 %10.72 159.89 6.119 بینم

 %10.85 161.159 11.414 غدیرو

 %26.3 390 30 امیدو

 %8.63 128.6 20 پناش

 %100 67.1،483 198.596 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

65%

32%

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

 تومان( )میلیارد

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

3.9 902،1  297- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.80 1،209 971  

974 1.2 پنجاه سهم بزرگ  167- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  یلیاردتومان(ارزش خرید)م درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 93،438 1،823 57.04 60.57 1،936 110،161

568  یقوقح 1،247 1،217 38.09 34.56 1،104 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.74  196،3  19.5 17.6 .111  - 121  
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

؛ معامالت امروز جهیتهران در نت

 2با  ،1401مردادماه  11شنبه سه

واحد افزایش، بر ارتفاع  415هزار و 

هزار واحد قرار  430میلیون و  1

درصدی را  0.17گرفت و رشدی 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل با رشد 

میلیون واحد قرار گرفت و در صورتیکه بر باالی این مقاومت تثبیت کند، امکان  1.430روز جاری، در محدوده مقاومتی 

هزار واحد برای آن وجود دارد. در صورت عدم تثبیت، به سوی حمایت اول خود در  440میلیون و  1رشد تا محدوده 

ورهای تکنیکال، انتظار هزار واحد اصالح خواهد کرد. با توجه به شرایط نموداری و اندیکات 420میلیون و  1محدوده 

 رشد شاخص تا محدوده های باالتر برای شاخص وجود دارد.

 

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

 وزنشاخص کل هم

در وزن هم کل شاخص 

 معامالت امروز؛ جهینت

مردادماه  11شنبه سه

واحد افزایش  225، با 1401

هزار  380بر ارتفاع  رشد،

واحدی قرار گرفت و رشدی 

درصدی را ثبت کرد.  0.06

وزن شاخص کل همنمودار 

که بتواند باالی این محدوده باقی بماند، امکان رشد تا  هزار واحدی در حال نوسان است و درصورتی 380در محدوده 

 هزار واحد قرار گرفته است. 375هزار نیز برای آن وجود دارد. همچنین حمایت سهم در محدوده  390محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 36.67 44.88 472 شپتروح

 23.84 29.97 5،140 کحافظ

 15.89 29.16 8،110 فتوسا

 14.3 4.19 7،190 کترام

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0 260.72 2،992 خگستر

 0 27.06 1،014 فاذر

 0 76.19 1،519 خبهمن

 0 137.03 1،638 وپارس

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،189 18.18 14،220 کفرآور

 0.03 620.71 20.50 6،790 غشوکو

 0.05 260.55 13.05 14،870 فالت

 0.05 492.12 25.46 12،730 لبوتان

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 103.27 4.85 501.53 164،450 قاروم

 30.92 37.02 1،145 8،070 فگستر

 17.39 576.04 10،022 13،141 سپیدما

 10.01 8.71 87.25 26،200 چخزر

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,72624.2وخارزم

%109,82027.1وملی

%2,57728.4ثمسکن

%6,85028.6وسپهر

%1,90530.9پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
2,7223.14وبملت

7,9703.59شبندر

11,2603.7هرمز

5,0703.76شتران

2,4373.8های وب
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%0.000123.37-24895597,530-10-1,000,0001403اخزا002

%0.000723.37-15916590,300-11-1,000,0001403اخزا010

%23804629,6100.000123.37-07-1,000,0001403اخزا006

%18706666,110023.37-04-1,000,0001403اخزا003

%26776639,9600.000823.36-06-1,000,0001403اخزا005

%01902595,2000.001123.36-11-1,000,0001403اخزا009

%21832619,7100.000923.36-08-1,000,0001403اخزا001

%22741653,0000.000423.36-05-1,000,0001403اخزا004

%0.000223.34-19860610,000-09-1,000,0001403اخزا008

%12853612,9300.00123.30-09-1,000,0001403اخزا007

%10181905,5000.000522.16-11-1,000,0001401اخزا903

%15216888,4700.000122.12-12-1,000,0001401اخزا904

%06482768,3000.000622.09-09-1,000,0001402اخزا821

%25531748,1000.000222.08-10-1,000,0001402اخزا914

%06391807,9900.000522.02-06-1,000,0001402اخزا908

%06482770,0000.000221.89-09-1,000,0001402اخزا911

%19160917,0000.000421.86-10-1,000,0001401اخزا902

%0.000321.83-16308846,530-03-1,000,0001402اخزا909

%0.009121.81-18279860,000-02-1,000,0001402اخزا905

%07453783,4900.000421.73-08-1,000,0001402اخزا910

%1434982,5000.002420.87-06-1,000,0001401اخزا818

%2141979,9000.002719.81-06-1,000,0001401اخزا901
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 10/05/1401قیمت)دالر( 11/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 92.84 93.89 1.11%نفت

 %1.52 100.03 98.5 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  02/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 10/05/1401قیمت)دالر( 11/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.7 2،430 2،447 آلومینیوم

 %0.09 7،819 7،812 مس

 %0.4 3،328 3،341 روی

 %0.15 2،054 2،057 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  02/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

0.41%  000،000،481  000،610،481  سکه تمام بهار 

0.36%  000،000،82  000،030،82  نیم سکه 

0.33%  000،000،52  000،017،52  ربع سکه 

0.48%  000،598،13  000،636،13 عیار 18طالی    

240.%  131،266  489،526  نرخ دالر نیما 
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 :زار داخلی چینبا

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

28/07/2022 29/07/2022 01/08/2022 02/08/2022 

 2،224 2،228 2،226 2،174 اوره

 2،531 2،598 2،571 2،502 متانول

 8،061 8،109 8،083 7،999 پلی اتیلن سبک

PVC 6،703 6،854 6،879 6،810 

 12،000 12،215 12،215 12،110 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  02/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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