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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

76.0% 1،442،401 شاخص کل بورس  - %0.62  - %1.46  

.471% 408.251 شاخص هم وزن   %2.3  %2.05  

 میلیارد ریال 54،283،044 ارزش کل بازار

 تأثیرگذار ترین نمادها

 میزان تأثیر فرابورس ان تأثیرمیز بورس

105،1 شپنا  23.68 آریا 

 11.97 شراز 924 شبندر

 10.88 شاوان 841 فوالد

 10.55 بپاس 616 شتران

 10.22 فغدیر 580 نوری

 معامالت بلوک

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

%60 1،497 299.49 میهن  

%11.72 293.76 27 حفارس  

 %5.04 126.295 1.915 شیراز

 %1.20 30.017 0.98 پارسان

 %1.56 39.05 0.55 شغدیر

 %6.28 157.009 8.796 میدکو

 %2.72 68.51 13 فوالد

 %2.12 53.666 5.9 تاصیکو

 %4.52 113.94 6 اپال

 %4.80 120.48 8 کنور

 %100 88.2،499 371.631 مجموع

 الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار

 ب(اطالعات مربوط به معامالت بازار

5%

60%

35%

ارزش معامالت

صندوق های سهامی سهام صندوق های درآمد ثابت
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 ر:تابلوخوانی بازا

 معامالت خرد:

 عنوان
حجم 

 )میلیارد(معامالت

ارزش 

 میلیاردتومان((معامالت

  ورود پول حقیقی

 )میلیارد تومان(

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی در 

 بازار سهام

8.5 715،3  81.3 

ورود و خروج پول 

اشخاص حقیقی به 

صندوق با درامد ثابت 

 و مختلط

1.6 2،197 033  

809 2.4 پنجاه سهم بزرگ  16 

 

 حقوقی: –حقیقی 

تعداد 

 فروشندگان

درصد  ارزش فروش)میلیاردتومان(

 روشف

تعداد  ارزش خرید)میلیاردتومان( درصد خرید

 خریداران

 عنوان

 یقیحق 170.171 4.098 65.9 60.63 3.770 183.629

597،1  یقوقح 1،441 2.035 32.73 38 2.363 

 

ارزش  میلیارد()حجم معامالت

 میلیاردتومان((معامالت

)میلیون سرانه خرید حقیقی

 تومان(

)میلیون سرانه فروش حقیقی

 تومان(

قدرت 

 خرید

 حقیقی

ورود پول 

 )میلیاردتومان(حقیقی

.110  181،6  24.1 20.5 .171  382 
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 گزارش روزانه بازار اوراق بهادار 

 زگ
 

 شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

 شهریور 2شنبه چهار ؛معامالت امروز جهینت

، یواحد 923هزار و  10 افزایشی با، 1401

هزار واحد ایستاد  442میلیون و  1بر ارتفاع 

درصدی را ثبت کرد. نمودار   0.76 رشدیو 

 1، با شکست مقاومت محدوده شاخص کل

هزار واحد در حرکت  450میلیون و  1واحدی، به سمت هدف بعدی خود یعنی محدوده مقاومتی هزار  440میلیون و 

 هزار واحد قرار دارد. 460میلیون و  1است. مقاومت دوم شاخص کل نیز در محدوده 

 

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

 وزنشاخص کل هم

معامالت  جهیدر نتوزن هم کل شاخص 

با  ،1401 شهریور 2 شنبهچهار امروز؛

 408واحدی، بر ارتفاع  924و  هزار 5یشی افزا

ی رشدواحدی قرار گرفت و  250هزار و 

درصدی را ثبت کرد. نمودار شاخص  1.47

هزار  410در محدوده مقاومتی ، وزنکل هم

رو هزار واحد را پیش 420در محدوده مقاومت دوم شاخص  و درصورت عبور از محدوده ذکر شده، واحدی قرار دارد

 هزار واحد قرار گرفته است. 400شاخص نیز در محدوده خواهد داشت. حمایت 
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 :بازار تابلوی هایترین

                                        P/NAVکمترین                                                                                      P/Eکمترین        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 115 35.13 1،337 فسرب

 43.53 54.74 2،293 ثاخت

 29.94 41.18 1،470 ثبهساز

 24.11 17.97 3،536 ثنوسا

 خروج پول هوشمند

 قدرت پول حجم)میلیون( آخرین قیمت نماد

 0.03 3.91 8،110 وزمین

 0 192.57 3،124 های وب

 0 56.08 5،330 پاوسا

 0 41.90 5،500 فملی

 بدترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 0.03 619.11 23.81 11،160 الستپ

 0.04 1،930 87.24 11،560 یندهآ

 0.08 1،489 124.18 26،350 پاسب

 0.09 295.77 26.88 1،725 جوشف

 

 برترین نسبتهای خرید به فروش

 نماد
آخرین 

 قیمت

میانگین ریالی 

 خرید حقیقی

میانگین ریالی 

 فروش حقیقی

نسبت خرید به 

 فروش

 25.35 26.19 664.14 5،640 اپرداز

 19.17 73.33 1،406 18،500 گشان

 15.66 20.21 316.70 14،190 ارومش

 15.44 101.28 1،564 4،313 پارسش

P/Eقیمت)ریال(نماد
5,3303.08فوالد

22,1003.15فزر

1,4413.21ثامید

7,4003.27شبندر

13,1503.48شراز

P/NAVقیمت)ریال(نماد
%4,08326.8وخارزم

%6,87028.5وسپهر

%119,05029.8وملی

%2,85730.0ثمسکن

%5,16037.3وتوشه
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 اسناد خزانه اسالمی:

 

 

 

 

 

 

 

YTM(last)میزان تغییرآخرینروز تا سررسیدسررسیدقیمت اسمینماد

%15894604,2600.000422.83-11-1,000,0001403اخزا010

%21810633,8800.000922.81-08-1,000,0001403اخزا001

%26754654,1200.000722.81-06-1,000,0001403اخزا005

%0.000322.81-22719667,120-05-1,000,0001403اخزا004

%19838623,8700.000722.81-09-1,000,0001403اخزا008

%18684680,4200.000922.81-04-1,000,0001403اخزا003

%23782644,0000.000822.80-07-1,000,0001403اخزا006

%12831626,5000.000222.80-09-1,000,0001403اخزا007

%24873612,0000.001322.79-10-1,000,0001403اخزا002

%01880609,9900.002222.76-11-1,000,0001403اخزا009

%19138926,4100.000122.41-10-1,000,0001401اخزا902

%04398807,0000.001121.73-07-1,000,0001402اخزا907

%10159918,0000.001121.70-11-1,000,0001401اخزا903

%06430794,0000.002521.63-08-1,000,0001402اخزا820

%16286858,0000.000621.59-03-1,000,0001402اخزا909

%07431794,040021.57-08-1,000,0001402اخزا910

%06369821,6000.002221.45-06-1,000,0001402اخزا908

%06460784,7000.000121.21-09-1,000,0001402اخزا911

%25509769,430020.68-10-1,000,0001402اخزا914

%2119990,4600.002220.22-06-1,000,0001401اخزا901
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 بازارهای موازی :

 های جهانیقیمت

 انرژی:

 رصد تغییراتد 01/06/1401قیمت)دالر( 02/06/1401قیمت)دالر( نام کاال

 WTI 94.80 93.74 1.13%نفت

 %0.99 100.22 101.22 نفت برنت

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  24/08/2022های درج شدهقیمت

 ی:فلزات اساس

 درصد تغییرات 01/06/1401قیمت)دالر( 02/06/1401قیمت)دالر( نام کاال

 %0.82 2،424 2،444 آلومینیوم

 %0.42 8،120 8،086 مس

 %0.4 3،484 3،498 روی

 %1.94 2،008 1،969 سرب

 ((www.trading economics.com  14:00ساعت  24/08/2022های درج شدهقیمت

 

 

 

 

 شرح قیمت امروز قیمت روز گذشته درصد تغییرات

71.3%  000،603،731  000،074،531 که تمام بهارس   

0.64%  000،000،78  000،050،77 یم سکهن   

1.04%  000،000،48  000،050،74 بع سکهر   

81.2%  000،151،21  000،135،21 عیار 18الی ط   

110.%  902،626  347،526 رخ دالر نیمان   
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 :بازار داخلی چین

 ت شیمیایی:محصوال

 کاال/تاریخ
 نقدی )یوان(

19/08/2022 22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 

 2،277 2،256 2،185 2،162 اوره

 2،525 2،516 2،469 2،426 متانول

 7،550 7،502 7،517 7،469 پلی اتیلن سبک

PVC 6،097 6،259 6،217 6،306 

 12،800 12،865 12،800 12،715 کائوچوی طبیعی

 (www sunsirs.com)منبع:   14:00ساعت  24/08/2022های درج شدهیمتق

 :لندن ودار روند موجودی انبار بورسنم

 

 

http://www.lme.com/
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