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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،424،496 شاخص کل بورس %730  - %682.  - %.223  

.910% 397،299 شاخص هم وزن   %200.  1.60%- 

 میلیارد ریال 53،754،950 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس یزان تأثیرم بورس

- گلک 416،1 9.361 اگرسز   

- والدف 435،1 - گهرک  1.331  

- کچاد 260،1 - ریاآ  .979  

- بملتو 164 617. رابورسف   

074 ودروخ 564. وثرک   

 معامالت بلوک

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

%569. 228 76 های وب  

%.252 60.291 8.7 خابرا  

 %22.53 537.7 190 مللو

 %4.15 99 9 همداک

 %7.80 186 10 فاش

 %4.15 99.001 39.1 امیند

 %16.70 398.602 28.512 وغدیر

 %7.51 179.179 14.3 امیدو

 %16.70 398.602 102.33 فخوز

 %8.27 197.4 15 شبهرن

 %100 775.2،383 492.942 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

3%

58%

39%

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

 )میلیارد تومان(

ول ورود و خروج پ

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

6.8 843،2  235- 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.3 1،887 62  

998 2.6 پنجاه سهم بزرگ  149- 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 فروش

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 یدارانخر

 عنوان

 یقیحق 136.906 2،849 58.27 62.59 3.060 146.371

112،1  یقوقح 1،596 2.029 41.5 37.18 1،818 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 ان(میلیاردتوم(معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

8.1 890،4  20.8 20.9 -1 215.3- 
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 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

 31در نتیجه معامالت امروز؛ دوشنبه 

واحد  417هزار و  5با  ،1401مرداد 

هزار  424میلیون و  1ش، بر ارتفاع کاه

درصدی را  0.4واحد ایستاد و افتی 

ثبت کرد. نمودار شاخص کل به سمت 

میلیون و  1محدوده حمایت سطح 

 410میلیون و  1هزار واحد در حال نزول است. در صورت شکست این حمایت، محدوده حمایتی بعدی در سطح  420

کاتور های تکنیکالی، انتظار می رود شاخص کل به سمت محدوده های حمایتی هزار واحد قرار دارد. با توجه به اندی

 ذکر شده حرکت کند.

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

 وزنشاخص کل هم

وزن در نتیجه شاخص کل هم

مرداد  31معامالت امروز؛ دوشنبه 

بر  واحدی، 772، با افزایشی 1401

هزار واحدی قرار گرفت و  397ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد.  0.2رشدی 

در حال  وزننمودار شاخص کل هم

حرکت به سمت محدوده مقاومت 

هزار واحد  410هزار واحدی می باشد. در صورت شکست این مقاومت، به سمت مقاومت بعدی خود یعنی سطح  400

 خواهد رفت. 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 92.4 73.95 1،283 پکوت

 26.47 46.67 3،816 محرکهخ

 22.39 30.68 2،395 مادیرا

 11.08 6.28 5،190 جامق

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.02 3.62 4،636 نوینس

 0.02 1.34 14،070 غدیرس

 0.01 32.42 4،130 خاورو

 0 930.73 2،107 ساپاخ

 

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.01 914.84 12.58 14،070 سغدیر

 0.06 400.68 24.43 13،520 عمراخ

 0.1 518.11 53.15 12،590 امیدو

 0.11 121.45 13.49 11،290 الستپ

 به فروشبرترین نسبتهای خرید 

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 21.33 59.86 1،277 31،390 اربیلس

 18.62 1.86 34.76 7،040 لکارو

 12.35 122.77 1،517 28،830 مرادف

 11.78 3.54 41.76 3،194 لپارسو

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%3,88325.0وخارزم

%2,66628.1ثمسکن

%6,87028وسپهر

%115,67028.5وملی

%3,07736.2ختوقا

P/Eقیمت)ریال(نماد
1,3833.15ثامید

21,8003.21فزر

7,0803.23شبندر

5,3103.23فوالد

12,4303.44شراز
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 اسناد خزانه اسالمی:

 
 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%22721666,0000.001222.85-05-1,000,0001403اخزا004

%12833625,2100.001322.85-09-1,000,0001403اخزا007

%15896603,3900.000522.85-11-1,000,0001403اخزا010

%26756653,1000.001522.84-06-1,000,0001403اخزا005

%19840622,9000.001922.84-09-1,000,0001403اخزا008

%23784642,9000.001422.83-07-1,000,0001403اخزا006

%24875610,8000.001522.83-10-1,000,0001403اخزا002

%21812633,3600.002522.79-08-1,000,0001403اخزا001

%18686680,0000.001922.78-04-1,000,0001403اخزا003

%01882609,1500.001522.77-11-1,000,0001403اخزا009

%0.001622.18-19140926,040-10-1,000,0001401اخزا902

%2121988,6000.00122.05-06-1,000,0001401اخزا901

%1414992,4000.001322.01-06-1,000,0001401اخزا818

%15196899,0000.000921.93-12-1,000,0001401اخزا904

%18259869,0000.001321.88-02-1,000,0001402اخزا905

%04400806,0000.001121.75-07-1,000,0001402اخزا907

%0.000121.69-06462780,000-09-1,000,0001402اخزا911

%16288857,1000.002321.58-03-1,000,0001402اخزا909

%07433793,3100.000121.55-08-1,000,0001402اخزا910

%06371820,1000.003221.55-06-1,000,0001402اخزا908

%25511763,1000.002221.30-10-1,000,0001402اخزا914

%10161918,4000.003721.29-11-1,000,0001401اخزا903

%06462784,0000.00121.20-09-1,000,0001402اخزا821
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 ای موازی :بازاره

 جهانیهای قیمت

 انرژی:

 درصد تغییرات 28/05/1401قیمت)دالر( 31/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 89.94 90.77 0.91%نفت

 %0.95 96.72 95.80 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  22/08/2022های درج شدهقیمت

 فلزات اساسی:

 درصد تغییرات 28/05/1401قیمت)دالر( 31/05/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.3 2،386 2،379 آلومینیوم

 %0.92 8،078 8،004 مس

 %0.25 3،487 3،478 روی

 %0.19 2،042 2،038 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  22/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

.185%  000،050،331  000،950،391  سکه تمام بهار 

.973%  000،005،75  000،050،87  نیم سکه 

596.%  000،005،45  000،050،84  ربع سکه 

042.%  000،613،21  000،856،21 عیار 18الی ط   

900.%  191،662  941،526  نرخ دالر نیما 
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 :بازار داخلی چین

 محصوالت شیمیایی:

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 22/08/2022 

 2،185 2،162 2،224 2،270 اوره

 2،469 2،426 2،429 2،459 متانول

 7،517 7،469 7،522 7،592 پلی اتیلن سبک

PVC 6،190 6،134 6،097 6،259 

 12،800 12،715 12،885 12،890 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  22/08/2022های درج شدهقیمت

 لندن ودار روند موجودی انبار بورسنم

http://www.lme.com/
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