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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،463،653 شاخص کل بورس %0.23  %0.81  - %771.  

- 395،447 شاخص هم وزن  %0.11  %151.  2.84%- 

 میلیارد ریال 55،295،692 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس میزان تأثیر بورس

 5.27 بپاس 741.15- فملی

 4.79- شراز -645.59 نوری

 4.79- زاگرس 561.15- فوالد

- فارس 27.185  4.35 صبا 

 4.29- خدیزل 439.71 شاراک

 معامالت بلوک

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

%0.891 625 250 های وب  

%171. 67.303 10.7 سمگا  

 %0.71 41 1 جم

 %5.28 303.624 4.45 شیراز

 %13.96 801.337 55.1 وغدیر

 %3.49 200.91 18.1 وصندوق

 %6.97 400.351 205.73 خساپا

 %36.43 2،090 373.2 فوالد

 %18.39 1،055 187.3 فملی

 %1.9 109.2 10.5 تاصیکو

 %1.11 64 4 کنور

 %100 725.5،737 08.1،020 مجموع

مربوط به شاخص بورس اوراق بهادارالف( اطالعات   

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

8%

58%

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

8 111،3  -217 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.2 1،808 33-  

069،1 3.6 پنجاه سهم بزرگ  90- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 147،046 3،342 62.69 67.68 3،608 153،514

790،1  یقوقح 1،445 1،976 37.07 32.09 1،710 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.29  323،5  22.7 23.5 -1.03 269- 
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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 تهران  

 23 کشنبهیمعامالت امروز؛  جهیدر نت

 447 هزار و 3با  ،1401خردادماه 

و  ونیلیم 1واحد کاهش، بر ارتفاع 

 یهزار واحد قرار گرفت و کاهش 463

را ثبت کرد. نمودار  یواحد 0.24

شاخص کل با برخورد به محدوده 

 نیانتظار بر ا یآت یداشت؛ در روزها ینسب یمحدوده، اصالح نیعبور از ا مهزار واحد و عد 470و  ونیلیم 1 یمقاومت

 تیمحدوده،  حما نیدر ا تیدر صورت عدم حما ابد؛یهزار واحد کاهش  460و  ونیلیم 1است شاخص تا محدوده 

 هزار واحد قرار گرفته است. 450و  ونیلیم 1شاخص در محدوده  یبعد

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص

افتی با ، 1401مردادماه  23یکشنبه  امروز؛

هزار واحدی  395واحدی، بر ارتفاع  436

درصدی را ثبت  0.11قرار گرفت و کاهشی 

وزن که هدف کرد. نمودار شاخص کل هم

هزار واحد را داشت، نتوانست روزهای  400

صعودی اخیر خود را ادامه دهد و روز جاری 

اخص ادامه پیدا کند و به هدف مذکور روند صعودی آن متوقف شد. انتظار بر این است در روزهای آتی روند صعودی ش

 هزار واحد هستند. 400هزار و  390روی شاخص به ترتیب محدوده برسد. همچنین حمایت و مقاومت پیش
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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

 114.83 284.17 2،678 ذوب

 23.9 23.39 10،020 بانکو

 1.1 2.01 20،350 توسن

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.03 1.32 15،810 فبستم

 0.02 40.56 7،310 آریان

 0.01 2.96 4،655 تشتاد

 0 61.92 1،850 خاور

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 234.61 6.75 13،840 فالت

 0.03 6،150 188.41 7،310 آریان

 0.04 1،096 51 26،550 فنفت

 0.05 4،699 234.95 76،050 شمواد

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 حقیقیفروش 

نسبت خرید به 

 فروش

 31 18.84 584.30 6،700 دحاوی

 26 46.13 1،199 25،210 بکاب

 13.85 5.86 81.19 12،190 بگیالن

 10.32 143.38 1،480 10،020 وبانک

 

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,06226.2وخارزم

%112,78027.9وملی

%6,87028.4وسپهر

%2,87430.5ثمسکن

%2,08033.3پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,4053.23ثامید

22,9003.36فزر

5,7403.39فوالد

7,6503.48شبندر

3,0463.57وبملت
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ان تغییرآخرینروز تا رسرسیدرسرسیدقیمت اسیمنماد ز YTM(last)میر
%01890603,0000.002523.05-11-1,000,0001403اخزا009

%12841620,1300.001823.04-09-1,000,0001403اخزا007

%2129983,6600.000523.04-06-1,000,0001401اخزا901

%21820627,7100.001923.03-08-1,000,0001403اخزا001

%26764648,0100.002123.03-06-1,000,0001403اخزا005

%18694674,3100.001923.03-04-1,000,0001403اخزا003

%23792638,0000.001923.01-07-1,000,0001403اخزا006

%15904598,7300.002323.01-11-1,000,0001403اخزا010

%22729661,5000.002622.99-05-1,000,0001403اخزا004

%19848619,0100.003922.93-09-1,000,0001403اخزا008

%24883607,2000.005122.90-10-1,000,0001403اخزا002

%19148922,6000.000921.98-10-1,000,0001401اخزا902

%06440787,1000.000121.97-08-1,000,0001402اخزا820

%04408801,0100.000421.96-07-1,000,0001402اخزا907

%15204895,0000.002221.95-12-1,000,0001401اخزا904

%10169912,4900.001421.87-11-1,000,0001401اخزا903

%16296851,9900.001221.84-03-1,000,0001402اخزا909

%21301850,0000.001621.78-03-1,000,0001402اخزا906

%06379816,0000.002621.63-06-1,000,0001402اخزا908

%18267866,7000.001221.60-02-1,000,0001402اخزا905

%06470778,0000.001921.52-09-1,000,0001402اخزا821

%0.00121.30-07441791,900-08-1,000,0001402اخزا910

%0.002321.29-25519760,000-10-1,000,0001402اخزا914

%06470781,5000.002821.10-09-1,000,0001402اخزا911
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 

 بازارهای موازی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

2.7%  000،110،461  000،210،421  سکه تمام بهار 

2.21%  000،030،18  000،050،79  نیم سکه 

3.51%  000،030،15  000،050،49  ربع سکه 

2.4%  000،506،13  000،185،13 عیار 18طالی    

0.37%  116،526  113،266  نرخ دالر نیما 


