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درصد تغییر نسبت به  امروز شرح

 روز قبل

درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به 

 ماه قبل

- 1،451،399 شاخص کل بورس %550  %.20  - %.251  

.110% 399،077 شاخص هم وزن   %.432  0.83%- 

 میلیارد ریال 51،801،053 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس زان تأثیرمی بورس

- ارسف 295،1 - اگرسز  8.931  

- بندرش 599 - ریاآ  3.711  

- پدیسش 738 - اوانش  1.171  

- شپنا 048 - رازش  0.971  

- گلک 886 0.551 پاسب   

 معامالت بلوک

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

%2.281 590.58 161.36 افرینح  

%1.64 1،998 107.4 خاسف  

 %46.12 2،215 125.5 یدکوم

 %100 58.4،803 394.26 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

6%

64%

30%

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

 مان()میلیارد تو

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

9 511،3  175- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.2 1،688 740  

399،1 4.4 پنجاه سهم بزرگ  64- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  د)میلیاردتومان(ارزش خری درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیقح 161،505 3،967 71.99 67.84 3،739 164،904

662،1  یقوقح 1،545 1،523 27.65 31.8 1،752 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((عامالتم

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

210.  511،5  24.6 22.7 81.0  227 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

در نتیجه معامالت امروز؛ چهارشنبه 

 101هزار و  8با افتی  ،1401مرداد  26

 451میلیون و  1واحدی، بر ارتفاع 

 0.56هزار واحد ایستاد و کاهشی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص 

میلیون  1کل بر روی محدوده حمایتی 

هزار واحد قرار گرفته است و با توجه به اندیکاتورهای تکنیکالی، انتظار بر این است اصالح شاخص کل تا محدوده  450و 

 هزار واحد که حمایت دوم شاخص است نیز افت داشته باشد. 435میلیون و  1

 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

وزن در نتیجه معامالت شاخص کل هم

با ، 1401مردادماه  26امروز؛ چهارشنبه 

 399واحدی، بر ارتفاع  454افزایشی 

 0.11هزار واحدی قرار گرفت و رشدی 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص کل 

 وزن در نزدیکی محدوده مقاومتیهم

هزار واحد قرار گرفته است و  400

 هزار واحد ادامه دهد. 410انتظار بر این است طی روزهای آتی با عبور ازاین محدوده، رشد خود را تا محدوده 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 36.26 43.41 2،012 خاذین

 5.73 12.33 3،019 وایران

 2.86 4.51 13،170 فروی

 2.03 3.50 5،950 غفارس

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.11 21.97 9،010 ثقزوی

 0.01 40.67 5،950 پدرخش

 0.01 22.16 4،596 فجام

 0 260.40 2،898 های وب

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.02 730.60 17.24 11،380 الستپ

 0.04 1،331 60.53 8،120 فارودس

 0.06 149.28 9.93 15،470 بستمف

 0.06 571.77 39.44 1،636 بیراف

 ید به فروشبرترین نسبتهای خر

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 16 32.93 526.92 25،470 بکاب

 14.26 72.11 1،028 1،013 دانا

 11.06 5.28 58.50 12،390 گیالنب

 8.61 22.04 189.97 9،280 پیوندب

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,08926.6وخارزم

%6,87028.5وسپهر

%2,81030ثمسکن

%119,17029.7وملی

%2,27735.8پترول

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3953.16ثامید

5,5603.26فوالد

7,1303.33شبندر

11,9103.4شراز
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%0.013223.06-06437780,020-08-1,000,0001402اخزا820

%21817629,5000.000322.97-08-1,000,0001403اخزا001

%01887605,1700.000822.96-11-1,000,0001403اخزا009

%12838622,4800.000822.93-09-1,000,0001403اخزا007

%15901600,9000.001922.92-11-1,000,0001403اخزا010

%24880608,2600.001722.90-10-1,000,0001403اخزا002

%26761650,5300.001622.90-06-1,000,0001403اخزا005

%23789640,3500.001422.90-07-1,000,0001403اخزا006

%19845620,4000.001222.90-09-1,000,0001403اخزا008

%22726663,5500.00122.90-05-1,000,0001403اخزا004

%18691676,8000.000722.90-04-1,000,0001403اخزا003

%1419989,5000.000822.48-06-1,000,0001401اخزا818

%2126985,7000.001122.41-06-1,000,0001401اخزا901

%0.002721.93-16293852,830-03-1,000,0001402اخزا909

%0.000421.81-06376816,060-06-1,000,0001402اخزا908

%0.004621.78-06467777,190-09-1,000,0001402اخزا821

%10166914,4000.000721.75-11-1,000,0001401اخزا903

%18264868,000021.62-02-1,000,0001402اخزا905

%04405804,910021.60-07-1,000,0001402اخزا907

%19145925,8900.001721.39-10-1,000,0001401اخزا902

%0.001221.31-06467781,000-09-1,000,0001402اخزا911

%25516763,0000.005621.09-10-1,000,0001402اخزا914

%07438794,9000.004921.08-08-1,000,0001402اخزا910
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 ای موازی :بازاره

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 25/05/1401قیمت)دالر( 26/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 86.95 86.53 0.48%نفت

 %0.6 92.34 92.89 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  17/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 25/05/1401قیمت)دالر( 26/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.08 2،417 2،415 آلومینیوم

 %0.1 7،963 7،955 مس

 %2.09 3،672 3،595 روی

 %0.74 2،173 2،157 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  17/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

2.6%  000،520،401  000،910،361  سکه تمام بهار 

1.3%  000،050،78  000،050،77  نیم سکه 

3.06%  000،000،49  000،050،47  ربع سکه 

1.47%  000،035،13  000،843،21 عیار 18طالی    

700.%  441،526  240،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

14/08/2022 15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 

 2،270 2،285 2،313 2،296 اوره

 2،459 2،502 2،516 2،451 متانول

 7،592 7،687 7،859 7،829 پلی اتیلن سبک

PVC 6،654 6،566 6،246 6،190 

 12،890 12،680 12،875 13،025 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com: )منبع  14:00ساعت  17/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

http://www.lme.com/
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