
1401شهریور 23به گزارش هفتگی بازار منتهی 

شرکت کارگزاری بانک آینده



شرکت کارگزاری بانک آینده(میلیارد ریال)قی طی یک هفته اخیر یصنعت برتر ورود پول حق10

.هفته مورد توجه حقیقی ها قرار گرفتند خرده فروشی و کشاورزی این گروه•
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(میلیارد ریال)صنعت برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 10



شرکت کارگزاری بانک آینده(میلیارد ریال)صنعت برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 10

.فتنداین هفته توسط حقوقی ها مورد حمایت قرار گرشرکت های چند رشته ای در صنایع محصوالت شیمیایی و •
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(میلیارد ریال)صنعت برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 10



(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 20
شرکت کارگزاری بانک آینده

.می باشد( فوالد)فوالد مبارکه اصفهان بیشترین ورود پول حقیقی در این هفته متعلق به شرکت •
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(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 20



(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 20
شرکت کارگزاری بانک آینده

.استحکشتی و بپاس بوده بیشترین حمایت های حقوقی در این هفته از شرکت های •
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(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 20



بازار P/Eروند 
سرمایه

شرکت کارگزاری بانک آینده

•p/e ttm رسید5.52به عدد 1401/06/23بازار در پایان معامالت.

1398روند از ابتدای سال 

هروند دو هفته گذشت



نماد با پایین20
ترین نسبت 
P/E TTM

شرکت کارگزاری بانک آینده

P/E TTMنماد
1.93ثنور

1.96ومدیر
2.61پردیس
2.61وآفر

2.64وتوسم
2.68وپویا

2.75وبوعلی
2.8وکبهمن
2.81وسکاب
2.85وهامون
3.38وسبحان
3.65وصنعت
3.65گوهران
3.77اعتال

3.78سنوین
3.91واتی

4.09مدیریت
4.11وخارزم

4.16صبا
4.32وصندوق

P/E TTMنماد
2.41وشهر
2.96فزر

3.05ثامید
3.05فوالد
3.18وبملت
3.23شبندر
3.35سامان
3.53شتران
3.56ونوین
3.61شراز
3.69هرمز

3.82ولبهمن
3.84فخوز
3.85فملی
3.86شاوان
3.9فسپا
3.95مبین

3.99فاسمین
4.06شپنا
4.12ولساپا

شرکت های تولیدی و خدماتیشرکت های سرمایه گذاری



اوراق 20بررسی 
ytmبا برترین 

درتاریخ 
1401/06/23

شرکت کارگزاری بانک آینده

YTMنماد
%81923.02اخزا
%00622.29اخزا
%01022.28اخزا
%00722.27اخزا
%00922.27اخزا
%00822.24اخزا
%00322.23اخزا
%00222.21اخزا
%00422.18اخزا
%00522.16اخزا
%00122.14اخزا
%90221.90اخزا
%91421.83اخزا
%90521.80اخزا
%91021.70اخزا
%90321.68اخزا
%90921.53اخزا
%82021.51اخزا
%90721.47اخزا
%82121.43اخزا

YTMنماد
%8345.34افاد
%8238.02اراد

%0136.56حکمت
%5436.50افاد

%01081328.83گام
%0227.41البرز
%2327.34اراد

%0125.71ماهان
%5524.62افاد

%01126123.66گام
%01323.35مبین
%10123اراد

%02036122.92گام
%7422.90افاد
%422.81افاد

%02011322.78گام
%01622.78مبین

%02045622.66گام
%02021322.44گام

%8422.38افاد

(% 20.45: امروزytmمیانگین ) اوراق کوپنی (% 21.65: امروزytmمیانگین )اوراق بدون کوپن 



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

شرکت کارگزاری بانک آینده

.در هفته های گذشته شاهد رنج زدن شاخص کل بودیم

.توجه شودواحد1.480.000و 1.450.000، 1.430.000، 1.400.000در صورت صعود روند باید به مقاومت های، -1

.امیدوار بودواحد1.338.000و1.348.000، 1.366.000، 1.380.000در صورت نزول باید به حمایت های -2

االی برای قدرت گرفتن دوباره صعود، باید ب. و تثبیت زیر آن، روند میان مدت شاخص کل از حالت صعودی در آمده است1.400.000با توجه به شکست حمایت 
.محتمل ترین سناریو می باشد1.366.000درحال حاضر شاخص در یک کانال نزولی در حال نوسان است و فعال نزول تا حمایت . عدد مذکور تثبیت بدهد



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

هم وزن

شرکت کارگزاری بانک آینده

.ایمبودههموزنشاخصرشدشاهدگذشتههایهفتهدر

.داشتخواهدروپیشراواحد425.000و417.000،421.000هایمقاومتوزنهمکلشاخصنمودارصعودصورتدر-1

.بودخواهدنموداررویپیشواحد380.000وواحد394.000واحد،404.000هایحمایتوزنهمکلشاخصنمودارنزولصورتدر-2

شاخصتثبیتازپسرسدمینظربه.استدادهمثبتواکنشوکردهبرخوردخودروزه200گمووینحمایتبهشاخصروزانهنموداردر
آتیروزهایدرشاخصرشداحتمالخود،پولبکتکمیلبهتوجهبا.باشدشدهصعودیآنمدتمیانترندواحد،404.000حمایتباالی

.باشدمیباال



بازدهی صنایع 
منتخب بازار 

ابتدایازسرمایه 
1401خردادماه

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهیصنعتدرصد بازدهیصنعت
%4.6-خودرو و قطعات%21.1خرده فروشی

%5.5-سیمان آهک گچ%19.3اطالعات و ارتباطات

%5.8-چاپ%16.2محصوالت چوبی

%6.4-سرمایه گذاریها%14.5عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

%6.5-دارویی%10.4پیمانکاری صنعتی

%6.7-قند و شکر%4.5سایر واسطه گریهای مالی

%6.9-هتل و رستوران%2.5واسطه گریهای مالی و پولی

%7.6-فرآورده های نفتی%2.3حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

%7.6-استخراج نفت گاز جز اکتشاف%0.7-سایر حمل و نقل

%8.2-استخراج سایر معادن%3.1-رایانه

%8.6-ماشین آالت و تجهیزات%3.5-فعالیتهای هنری، سرگرمی و خالقانه

%9.9-شیمیایی%4.6-بیمه و بازنشستگی

.با توجه به تورم، شاهد بازدهی مناسب صنعت خرده فروشی بوده ایم•

.های مخابراتی و اینترنت، بازدهی صنعت اطالعات و ارتباطات را باال برده استسرویسبرایهانرخافزایش•

ن شرکت پس از سال ها نظام قیمت گذاری شرکت های عرضه برق و گاز در آستانه تغییر می باشد و این امر تاثیر باالیی در سودآوری ای•
.ها خواهد داشت



پر بازده ترین و 
کم بازده ترین 

های بازار سهم 
سرمایه از ابتدای

1401خرداد ماه 

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهینماد
%383.0کورز

%344.7وسالت
%137.2غدشت
%108.2ثغرب
%101.6تفارس
%93.3کساپا
%89.8فجوش
%89.6اسیاتک
%75.6حپترو
%75.6خفوال
%73.5فمراد
%66.8آبین
%66.3غناب

%66.1خپویش
%58.4تمحرکه
%55.9پشاهن
%55.3بالبر

%53.7سپرمی
%49.2ممسنی
%47.7خبنیان

درصد بازدهینماد
%51.2-افرا

%46.5-شفن
%45.8-غمارگ
%44.0-پالست
%43.2-وملل
%42.4-ثرود

%42.0-زاگرس
%41.9-3انرژی

%41.3-دسانکو
%40.4-ساینا
%40.3-دیران
%39.2-وبرق
%39.2-غدام

%38.8-غصینو
%38.7-فسازان
%38.3-زنجان
%38.2-ثقزوی
%37.9-رکیش
%37.8-کدما

%37.6-شوینده

بازدهپرجدولدر•
هفتهنمادهایترین
سهمازتعدادیاخیر،
میچشمبههایی

مدتازبعدکهخورند
.شدندمعاملهقابلها

کمترینجدولدر•
شرکتیآخرینبازدهی

خوردمیچشمبهکه
باکهاستشوینده
گذاریقیمتمشکل

پنجهودستدستوری
.دکنمینرم



وضعیت 
قیمت های 

جهانی
(فوالدی ها)

شرکت کارگزاری بانک آینده

بیلت

اسلب

زمان سقف امروز

قیمت 850 440

زمان سقف امروز

قیمت 800 457



وضعیت 
قیمت های 

جهانی
(فلزات رنگی)

شرکت کارگزاری بانک آینده

زمان سقف امروز

قیمت 4100 2301

زمان سقف امروز

قیمت 10809 7811

آلومینیوم

مس



وضعیت 
قیمت های 

جهانی
(نفت وگاز)

شرکت کارگزاری بانک آینده

نفت برنت

گاز طبیعی

زمان سقف امروز

قیمت 133.07 92.42

زمان سقف امروز

قیمت 9.42 8.348



وضعیت قیمت 
های جهانی

(پتروشیمی ها)

شرکت کارگزاری بانک آینده

زمان سقف امروز

قیمت 445 318

اوره

متانول

زمان سقف امروز

قیمت 955 693



بررسی حق تقدم های منتخب
شرکت کارگزاری بانک آینده

.در جدول زیر به بررسی ارزندگی حق تقدم های قابل معامله بازار پرداخته ایم•

قیمت حق تقدمقیمت سهمنام سهام
درصد اختالف قیمت سهم نسبت به حق

تومان100تقدم با فرض پرداخت 
نوع حق تقدم

حق تعلق سود تقسیمی به
تقدم

تاریخ انقضا حق تقدم

1401/07/15خیراستفاده نشده %1-3,5282,565صبا
1401/07/28بلهعادی%3,0572,0002اتکام

1401/06/30خیراستفاده نشده %2,0611,0003ولشرق
1401/08/03خیرعادی%10,5509,1304تاپیکو
1401/07/21خیرعادی%2,5501,4205پردیس
1401/07/30خیرعادی%11,5409,7597کاسپین
1401/07/10خیراستفاده نشده %1,6455337خمهر
1401/08/12خیرعادی%4,2022,9008والبر

1401/07/21خیرعادی%13,80011,7508دقاضی
1401/07/17خیرعادی%5,3003,79011دبالک
1401/07/18خیرعادی%2,5701,30511وملل
1401/07/07خیراستفاده نشده %16,13013,46012کزغال
1401/07/02خیراستفاده نشده %2,5681,25314مادیرا
1401/07/07بلهاستفاده نشده %2,7721,30120ولتجار
1401/07/17خیراستفاده نشده %6,0403,95022فن آوا



بررسی اختیار معامالت
برترین درصد تفاوت ها

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%18%2.8 1,300 9,100,000 7 1401/07/271-5650-اختیارخ شبندر7001ضبدر

%19%0.0 403 2,309,327,000 5,727 1401/08/0461-1700-اختیارخ خودرو8007ضخود

%25%0.3- 235 9,381,404,000 39,861 1401/07/1796-700-اختیارخ شستا7000ضستا

%12%0.8- 1,209 649,433,000 53,730 1401/06/3097-9000-اختیارخ اهرم6012ضهرم

%6%0.8- 120 482,925,000 4,015 1401/07/1258-2000-اختیارخ خودرو7088ضخود

%2%0.8- 213 139,683,800 65,472 1401/06/3075-10000-اختیارخ اهرم6000ضهرم

%15%1.0- 141 140,540,000 1,000 1401/07/1717-800-اختیارخ شستا7001ضستا

%25%1.0- 524 230,122,000 439 1401/08/049-1600-اختیارخ خودرو8006ضخود

%13%1.3- 648 11,731,365 10 1401/07/246-4588-اختیارخ فوالد7012ضفال

%5%1.4- 202 363,900,000 1,800 1401/07/127-4000-اختیارخ وپست7005ضپست

.اختیار خرید ارزنده بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



بررسی اختیار معامالت
برترین ارزش معامالت

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%8%3.0- 166 27,943,986,000 168,791 1401/08/041,887-2000-اختیارخ خودرو8010ضخود

%11%4.8- 208 20,777,511,000 99,918 1401/08/25225-1800-اختیارخ خساپا8050ضسپا

%25%0.3- 235 9,381,404,000 39,861 1401/07/1796-700-اختیارخ شستا7000ضستا

%5%9.0- 89 6,683,147,000 75,071 1401/08/25506-2000-اختیارخ خساپا8052ضسپا

%17%2.9- 364 5,495,900,000 15,080 1401/08/0468-1800-اختیارخ خودرو8008ضخود

%2%16.9- 40 5,378,195,000 135,623 1401/08/25463-2200-اختیارخ خساپا8053ضسپا

%5%1.6- 47 3,211,542,000 68,725 1401/07/17303-900-اختیارخ شستا7002ضستا

%19%0.0 403 2,309,327,000 5,727 1401/08/0461-1700-اختیارخ خودرو8007ضخود

%14%4.0- 287 2,121,753,000 7,405 1401/09/0223-1900-اختیارخ خودرو9004ضخود

%16%11.6- 346 1,320,207,000 3,814 1401/12/0381-2000-اختیارخ خودرو1205ضخود

.اختیار خرید جذاب بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



شرکت کارگزاری بانک آیندهنتیجه اهم مجامع برگزار شده طی هفته

افزایش سرمایه از محل درصد افزایش سرمایه (ریال)تقسیم سود  نماد

- - 20 پترول

- - 40 وجامی

_ _ 30 وثوق

_ _ 5،320 حسینا

اندوختهسود انباشته و  20% _ فرابورس

سود انباشته 317% _ افق

تجدید ارزیابی دارایی هامازاد 294% _ بسویچ



شرکت کارگزاری بانک آینده


