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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،438،819 شاخص کل بورس %680  - %391.  - %252.  

.240% 397،410 شاخص هم وزن   %.380  1.6%- 

 میلیارد ریال 54،343،234 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس ان تأثیرمیز بورس

- فارس 851،2 - ریاآ  .8844  

- دچاک 669،1 5.821 پاسب   

- گلک 748 0.771 رازش   

- ملیف 748 058. اگرسز   

- خابرا 134 - هرگک  86.  

 معامالت بلوک

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

%7.231 210 70 های وب  

%104. 50.8 10 بورسن  

 %28.8 351.15 15 کشتیح

 %21.65 264.1 190 مللحو

 %8.20 100 31.457 بملتو

 %5.90 72.792 2.647 هرمزس

 %8.20 100 10.40 پاهاس

 %5.74 70.552 14.8 کاما
 %100 394.1.219 344.304 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار
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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

7.1 775،2  287- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

0.53 239 8.31-  

338 2.7 پنجاه سهم بزرگ  113- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  لیاردتومان(ارزش خرید)می درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 143،433 3،081 57.71 63.79 3،406 154.175

290،1  یقوقح 1،442 2،237 41.9 35.81 1،912 

 

زش ار میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

9.8  339،5  21.5 22.1 -1.03 -324 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  

مرداد  29در پایان معامالت امروز، 

 589هزار و  12با افتی  ،1401

 438میلیون و  1 ارتفاع به ،واحدی

 1و حمایت  واحدی رسید هزار

هزار واحد را از دست  441میلیون و 

رود برای فردا نیز . انتظار میداد

دومین  باشد.هزار واحد می 421میلیون و  1در محدوده  اولین حمایتشاخص کل روند نزولی خود را ادامه دهد. 

 هزار واحد قرار دارد. 410میلیون و  1شاخص کل نیز در محدوده  حمایت

 

 

 

 

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

 وزنشاخص کل هم

شاخص کل هم وزن در پایان  

مرداد  29معامالت امروز، شنبه 

، در واحد نزول 1667، با 1401

هزار واحدی قرار  397ارتفاع 

 0.42گرفت که کاهش 

درصدی را نسبت به روز 

معامالتی قبلی نشان می دهد. 

انتظار می رود طی فردا، شاخص کل هم وزن حمایت  را در پیش دارد. واحدی هزار 395، حمایت شاخص کل هم وزن

هزار  380حمایت بعدی نیز در محدوده  هزار واحد نزدیک شود. 387اول را شکسته و به سطح حمایت بعدی، یعنی 

 واحد قرار گرفته است.
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 16.17 39.14 1،215 جبکهنو

 6.52 44.42 10،310 فارسح

 4.72 3.76 7،350 وریلت

 2.34 2.68 11،410 مالردز

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.03 15.24 1،793 جوشف

 0.03 6.66 7،100 حاوید

 0.01 22.54 1،631 فبیرا

 0.01 21.55 4،653 امفج

 

 نسبتهای خرید به فروش بدترین

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 695.67 13.43 11،330 پالست

 0.05 1،222 67.89 25،750 فتفن

 0.10 757.14 76.79 4،890 شهرو

 0.1 1،248 136.94 4،653 جامف

 فروشبرترین نسبتهای خرید به 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 98.69 116.27 11،475 129،700 صفهاش

 42 30.48 1،280 25،550 کابب

 33.8 98.33 3،331 24،650 یستوق

 19.43 2.29 44.50 7،000 لکارو
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%1416990,5000.001224.3-06-1,000,0001401اخزا818

%2123987,0000.001523.1-06-1,000,0001401اخزا901

%26758651,3300.001822.9-06-1,000,0001403اخزا005

%22723664,5200.001722.9-05-1,000,0001403اخزا004

%12835623,7400.00222.9-09-1,000,0001403اخزا007

%23786641,3200.002122.9-07-1,000,0001403اخزا006

%01884606,7300.001322.9-11-1,000,0001403اخزا009

%19842621,5500.000522.9-09-1,000,0001403اخزا008

%15898602,4980.003422.9-11-1,000,0001403اخزا010

%21814632,5000.004522.8-08-1,000,0001403اخزا001

%24877610,4600.004322.8-10-1,000,0001403اخزا002

%18688679,8700.004922.7-04-1,000,0001403اخزا003

%10163914,5000.001722.2-11-1,000,0001401اخزا903

%19142925,1000.001422.2-10-1,000,0001401اخزا902

%21295851,6000.017722.0-03-1,000,0001402اخزا906

%0.000522.0-18261867,600-02-1,000,0001402اخزا905

%0.001121.9-04402804,010-07-1,000,0001402اخزا907

%06434791,1900.013521.8-08-1,000,0001402اخزا820

%06373818,7500.002821.6-06-1,000,0001402اخزا908

%06464780,0000.000321.6-09-1,000,0001402اخزا911

%0.000221.4-07435793,900-08-1,000,0001402اخزا910

%15198900,5500.005121.3-12-1,000,0001401اخزا904

%06464783,0000.000721.2-09-1,000,0001402اخزا821

%21.1-25513763,000-10-1,000,0001402اخزا914

%16290859,9900.006420.9-03-1,000,0001402اخزا909

%20.5-19751663,090-06-1,000,0001403اخزا011

%18.0-28364825,000-05-1,000,0001402اخزا916

%17.9-22296810,300-03-1,000,0001402اخزا819
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 وازی :بازارهای م

 انیهای جهقیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 27/05/1401قیمت)دالر( 28/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 90.77 90.50 0.3%نفت

 %0.72 96.59 95.89 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  20/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 27/05/1401قیمت)دالر( 28/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.70 2،403 2،386 آلومینیوم

 %0.58 8،031 8،078 مس

 %0.43 3،472 3،487 روی

 %1.44 2،072 2،042 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  20/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

4.30%  000،013،371  000،220،131  سکه تمام بهار 

.473%  000،007،77  000،000،57  نیم سکه 

.65%  000،056،74  000،000،54  ربع سکه 

.720%  000،175،21  000،843،21 عیار 18طالی    

0200.%  575،526  258،526 رخ دالر نیمان   
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 

 2،162 2،224 2،270 2،285 اوره

 2،426 2،429 2،459 2،502 متانول

 7،469 7،522 7،592 7687 پلی اتیلن سبک

PVC 6،246 6،190 6،134 6،097 

 12،715 12،885 12،890 12،680 کائوچوی طبیعی
 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  20/08/2022های درج شدهقیمت

 ودار روند موجودی انبار بورس لندن:نم

 

http://www.lme.com/
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