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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

.230% 1،448،469 شاخص کل بورس  %0.77  - %3.34  

0.34% 389،602 شاخص هم وزن   %1.44  6.31%- 

 میلیارد ریال 29،178،995 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

 52.73 بپاس 840.82 فوالد

 -10.22 زاگرس -475.93 کگل

 -10.17 شراز -475.83 شستا

 -7.97 خدیزل -470.59 خودرو

 -6.6 دماوند -461.77 شبندر

 معامالت بلوک

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

%14.07 572.9 168.5 کوثر  

%1.16 47.3 20 پارس  

 %1.23 50.4 6 فارس

 %2.41 98.64 1 نوری

 %2.21 90.954 6.268 وغدیر

 %1.20 49.286 3.8 وامید

 %1.08 44.4 4 وصندوق

 %74.14 3،013 170 میدکو

%1.23 50.04 9 فملی  

%1.16 47.424 7.6 شپنا  

 %100 344.4،064 396.168 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

4%

61%

35%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 ازار:تابلوخوانی ب

 معامالت خرد:

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

4.9 993،1  201- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.97 1،587 291 

 -124 610 1.8 پنجاه سهم بزرگ

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 113،327 2،294 61.74 59.71 2،218 118،864

 یحقوق 1،243 1،432 38.56 40.59 1،508 763

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

6 738،3  20 18.7 1.08 73.5 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار  

؛ معامالت امروز جهیتهران در نت

، با 1401مردادماه  19هارشنبه چ

واحد کاهش بر  478هزار و  3

هزار واحد  448میلیون و  1ارتفاع 

 0.24قرار گرفت و کاهشی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار 

شاخص کل با برخورد به مقاومت 

آتی اصالحی  روزهایهزار واحد، نتوانست از این محدوده عبور کند و انتظار بر این است طی  450میلیون و  1محدوده 

 هزار واحدی تجربه کند.  440میلیون و  1را تا محدوده حمایتی 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

 جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

 19چهارشنبه  معامالت امروز؛

هزار و  1با  ،1401مردادماه 

واحد کاهش، بر ارتفاع  342

هزار واحدی قرار گرفت و  389

درصد کاهش را ثبت کرد.  0.34

وزن با شاخص کل همنمودار 

هزار  390برخورد به محدوده 

هزار واحدی  380سوی محدوده ه روزهای آتی بزولی شد و انتظار بر این است طی واحدی و عدم عبور از این محدوده، ن

هزار واحد  370هزار واحد و حمایت دوم آن در محدوده  380اصالحی را داشته باشد. حمایت اول شاخص در محدوده 

 .قرار دارد
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 106.04 80.51 886 وساخت

 104.19 143.79 2،454 ذوب

 7.36 16.94 5،335 قشرین

 3.44 13.60 9،310 فگستر

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.01 28.64 1،500 گکوثر

 0 68.70 759 کرمان

 0 90.72 6،230 شپنا

 0 50.51 1،488 وبصادر

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 1،850 20.04 50،650 فافزا

 0.03 2،250 90.24 265،500 شرنگی

 0.04 119.24 5.04 10،094 سیناد

 0.07 1،913 144.25 62،680 غاذر

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

ن ریالی میانگی

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 15.95 140.21 2،229 8،990 وبانک

 14.94 6.35 95.02 4،090 وکبهمن

 14.39 59.38 854.71 6،330 تفارس

 14.33 34.23 490.71 24،950 بکاب

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,90025.4وخارزم

%110,52027.4وملی

%6,86029وسپهر

%2,84229.8ثمسکن

%8,10031.6وپترو

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3913.16ثامید

5,5203.21فوالد

22,9503.24فزر

2,8923.39وبملت

7,5603.44شبندر
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر

%0.000524.5-1426984,500-06-1,000,0001401اخزا818

%26768645,0100.003423.2-06-1,000,0001403اخزا005

%22733658,1100.001923.2-05-1,000,0001403اخزا004

%19852615,0300.004123.2-09-1,000,0001403اخزا008

%01894600,5300.001723.2-11-1,000,0001403اخزا009

%24887603,0000.002623.1-10-1,000,0001403اخزا002

%21824625,0100.002823.1-08-1,000,0001403اخزا001

%23796635,3000.003723.1-07-1,000,0001403اخزا006

%18698672,0000.00323.1-04-1,000,0001403اخزا003

%15908596,4000.00423.1-11-1,000,0001403اخزا010

%12845618,5000.005123.1-09-1,000,0001403اخزا007

%2133982,0100.000622.2-06-1,000,0001401اخزا901

%19152919,8000.000722.2-10-1,000,0001401اخزا902

%10173909,8600.000222.1-11-1,000,0001401اخزا903

%16300849,5000.001722.0-03-1,000,0001402اخزا909

%18271863,0000.001122.0-02-1,000,0001402اخزا905

%06444785,5000.001922.0-08-1,000,0001402اخزا820

%06474774,4500.000621.8-09-1,000,0001402اخزا911

%06383813,5000.002521.7-06-1,000,0001402اخزا908

%25523755,230021.6-10-1,000,0001402اخزا914

%0.000621.5-06474776,500-09-1,000,0001402اخزا821

%07445790,0000.004821.3-08-1,000,0001402اخزا910
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 18/05/1401قیمت)دالر( 19/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 89.66 90.50 0.93%نفت

 %0.81 96.31 95.53 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  10/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 18/05/1401قیمت)دالر( 19/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.2 2،479 2،484 آلومینیوم

 %0.32 7،983 7،957 مس

 %0.25 3،536 3،545 روی

 %0.46 2،165 2،175 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  10/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

ت روز گذشتهقیم درصد تغییرات  شرح قیمت امروز 

450.%  000،020،481  000،530،471  سکه تمام بهار 

240.%  000،000،82  000،008،18  نیم سکه 

0.38%  000،000،52  000،008،15  ربع سکه 

0.32%  000،725،13  000،681،13 عیار 18طالی    

900.%  888،626  135،726  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

05/08/2022 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 

 2،212 2،178 2،156 2،147 اوره

 2،453 2،509 2،527 2،479 متانول

 7،848 7،922 7،854 7،808 پلی اتیلن سبک

PVC 6،583 6،727 6،770 6،694 

 13،060 13،235 13،130 12،890 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  10/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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