
1401مهر 6گزارش هفتگی بازار منتهی به 

شرکت کارگزاری بانک آینده



شرکت کارگزاری بانک آینده(میلیارد ریال)قی طی یک هفته اخیر یبرتر ورود پول حقصنایع 

.هفته مورد توجه حقیقی ها قرار گرفتند الستیک این گروه •
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(میلیارد ریال)صنایع برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 



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

.این هفته توسط حقوقی ها مورد حمایت قرار گرفتندو بیمه در خودروصنایع •
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(میلیارد ریال)صنایع برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 



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

.می باشد( نوري)پتروشیمی نوري 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

.بوده استوخودربیشترین حمایت هاي حقوقی در این هفته از شرکت هاي بپاس و •
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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 رسید5.30به عدد 1401/07/06بازار در پایان معامالت.

1398روند از ابتدای سال 

هروند دو هفته گذشت



ن نماد با پایی20
ترین نسبت 
P/E TTM

شرکت کارگزاری بانک آینده

P/E TTMنماد
1.72ثنور

1.87ومدیر
2.42وآفر

2.53پردیس
2.61وتوسم
2.67وبوعلی
2.67وسبحان

2.68وپویا
2.73وسكاب
2.75وکبهمن
2.76وهامون
3.57اعتال

3.67گوهران
3.7وصنعت
3.76سنوین
3.89واتی

3.9وخارزم
3.96مدیریت
4.26تاصیكو
4.26وصندوق

P/E TTMنماد
2.87فزر

2.95ثامید
2.98فوالد
3.12وبملت
3.14سامان
3.21شبندر
3.41شتران
3.47شراز

3.49ولبهمن
3.5ونوین
3.6فخوز
3.63هرمز
3.64شاوان
3.7فسپا

3.75فاسمین
3.76فملی

3.84سفارس
3.85مبین
3.85فروس
3.92شپنا

شرکت های تولیدی و خدماتیشرکت های سرمایه گذاری



بازدهی صنایع
منتخب بازار 

سرمایه ازخرداد 
تاکنون1401ماه 

شرکت کارگزاری بانک آینده

صنعت
درصد 
بازدهی

درصد بازدهیصنعت

5.6-رایانه20.7خرده فروشی
6-بیمه و بازنشستگی13.5سایر واسطه گریهاي مالی

7.1-هتل و رستوران11.7عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
7.3-سرمایه گذاریها10.7محصوالت چوبی

8.1-سیمان آهک گچ10.3اطالعات و ارتباطات
9.1-استخراج نفت گاز جز اکتشاف9.9پیمانكاري صنعتی

9.9-فرآورده هاي نفتی3.3واسطه گریهاي مالی و پولی
10.1-دارویی0.8حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 

10.2-استخراج زغال سنگ0ورتجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موت
10.3-قند و شكر0ابزار پزشكی

11.2-فعالیتهاي هنري، سرگرمی و خالقانه4.7-سایر حمل و نقل
13.1-شیمیایی4.9-خودرو و قطعات

.بازدهی صنایع فوق از زمان شروع اصالح بازار در اوایل خرداد ماه در نظر گرفته شده است•
ترتیب به گرمآبوبرق،گاز،بخارعرضهومالیگریهايواسطهسایر،تا کنون سه صنعت خرده فروشی 1401در بازه زمانی خرداد ماه •

.بیشترین درصد بازدهی را داشته اند



پر بازده ترین و کم 
بازده ترین سهم  از 

تا کنون1401خرداد 

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهینماد
408وسالت
113غدشت
99کساپا
93تفارس
90بتک

86فجوش
78غناب
75ثغرب
73فمراد

67خبنیان
67حپترو
65اسیاتک
64خپویش

63آبین
55پشاهن
53تمحرکه

53بالبر
52خفوال
45خكاوه
44اتكاسا

درصد بازدهینماد
54-افرا

52-شفن
50-پالست
48-دیران
47-وملل

47-دسانكو
46-غمارگ
46-وبرق
45-ثرود
44-3انرژي

44-زاگرس
44-غصینو
44-ثقزوي
43-رکیش
43-کفرآور
43-زنجان
43-ساینا

43-فسازان
43-سدبیر
42-سالر

شرکتترینبازدهپرجدول،در•
1401ماهخردادابتدايازها

هايسهمازتعداديتاکنون،
وسازيانبوهخودرویی،صنایع
.خوردمیچشمبهزراعت

نیزبازدهیکمترینجدولدر•
صنایعهايسهمازتعدادي

هبداروییوغذاییشیمیایی،
افتدلیلکهخوردمیچشم

وتوجهقابلافزایشنمادها،این
متقیمقاومتینقطهبهرسیدن

.استبودهآنهاسهم



20بررسی 
اوراق با برترین 

ytm درتاریخ
1401/07/06

شرکت کارگزاری بانک آینده

YTMنماد
%01023.60اخزا
%00423.30اخزا
%00223.23اخزا
%00623.22اخزا
%00523.20اخزا
%00323.11اخزا
%00923.11اخزا
%00723.06اخزا
%81923.02اخزا
%10122.98اخزا
%00822.87اخزا
%90722.84اخزا
%00122.82اخزا
%91422.66اخزا
%90822.60اخزا
%90622.59اخزا
%91022.57اخزا
%82122.31اخزا
%90522.25اخزا
%90222.20اخزا

YTMنماد
%4549.05اراد
%8248.52اراد
%8345.34افاد

%01081328.51گام
%0227.41البرز
%0125.71ماهان

%02045623.57گام
%01323.35مبین
%7423.23افاد

%01126123.16گام
%422.81افاد
%01622.78مبین

%02011322.72گام
%8422.38افاد

%02021322.38گام
%01422.26مبین
%5322.20اراد

%0222.10مهان
%11222.01اراد
%3922اراد

% (20.22: امروزytmمیانگین ) اوراق کوپنی % (22.46: امروزytmمیانگین )اوراق بدون کوپن 



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

شرکت کارگزاری بانک آینده

.در هفته هاي گذشته شاهد ریزش شاخص کل بودیم

.واحد توجه شود1.427.000و 1.417.000، 1.398.000، 1.383.000در صورت صعود روند باید به مقاومت هاي، -1

.واحد امیدوار بود1.275.000و 1.290.000، 1.305.000، 1.340.000در صورت نزول باید به حمایت هاي -2

براي قدرت گرفتن دوباره صعود، . و تثبیت زیر آن، روند میان مدت شاخص کل از حالت صعودي در آمده است1.400.000با توجه به شكست حمایت محدوده 
محتمل ترین 1.300.000درحال حاضر شاخص در یک کانال نزولی در حال نوسان است و فعال نزول تا محدوده حمایت . باید باالي عدد مذکور تثبیت بدهد

.سناریو می باشد



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

هم وزن

شرکت کارگزاری بانک آینده

.ایمبودههموزنشاخصریزششاهدگذشتههايهفتهدر

.داشتخواهدروپیشراواحد416.000و396.000،404.000هايمقاومتوزنهمکلشاخصنمودارصعودصورتدر-1

.بودخواهدنموداررويپیشواحد368.000وواحد380.000واحد،382.000هايحمایتوزنهمکلشاخصنمودارنزولصورتدر-2

محسوبپولبکروزدواینهايمثبتمذکور،عددزیرتثبیتصورتدرواحد،395.000مهمحمایتشكستبهتوجهباشاخصروزانهنموداردر
وشدهوديصعشاخصمدتمیانروندتثبیت،ومذکورعددبااليبهبازگشتصورتدر.استسناریوترینمحتملشاخصبیشترریزشوشده

.شودمیپیشنهادخرید



اول سالقیمت ماه قبلقیمت هفته ما قبلردرصد تغییلقیمت هفته قبردرصد تغییقیمت دیروزقیمت روزکاال

 9,781 7,862 7,789%5.6- 7,662%0.6- 7,279 7,235مس جهانی

 2,849 2,390 2,275%4.9- 2,209%0.6- 2,112 2,100آلومینیم جهانی

 3,650 3,476 3,241%9.0- 3,098%0.8- 2,843 2,819روي جهانی

 78.9 98.1 93.8%6.2- 90.3%0.1- 84.8 84.8نفت برنت

 3.76 9.11 9.04%11.9- 7.78%0.9 6.80 6.86گاز طبیعی

 865 760 693%0.0 708%0.0 708 708اوره خلیج فارس

 319 311 318%0.0 324%0.0 324 324متانول پلتس

 568 440 430%0.0 430%0.0 430 430اسلب فوب ایران

 543 455 455%0.0 455%0.0 455 455بیلت فوب ایران

 29,700 29,930 31,520%0.0 31,720%0.0 31,730 31,720دالر آزاد

 24,746 26,706 27,069%0.3- 27,103%0.1- 27,047 27,032دالر نیما

بررسی گزیده قیمت های جهانی شرکت کارگزاری بانک 
آینده



بررسی حق تقدم های منتخب
شرکت کارگزاری بانک آینده

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

درصد اختالف قیمت سهم نسبت بهقیمت حق تقدمقیمت سهمنام سهام
ه تعلق سود تقسیمی بنوع حق تقدمتومان100حق تقدم با فرض پرداخت 

حق تقدم
تاریخ انقضا حق 

تقدم
1401/08/29بلهعادي%8-2,2401,446قنیشا
1401/07/21خیرعادي%2,4731,3953.3پردیس

1401/07/15خیراستفاده نشده %3,2132,0913.9صبا
1401/07/28خیراستفاده نشده %11,97010,5004.1درازك
1401/08/29بلهعادي%3,1071,9854.1پارسیان
1401/08/03خیرعادي%10,0208,6104.3تاپیكو
1401/07/17خیرعادي%4,7843,5046دبالک
1401/07/28بلهعادي%3,1771,9716.9اتكام
1401/08/12خیرعادي%4,1392,8687.0والبر
1401/07/18خیرعادي%2,3601,1698.8وملل

1401/07/21خیرعادي%13,49011,3709.1دقاضی
1401/07/30خیرعادي%11,5309,5529.3کاسپین
1401/07/10خیراستفاده نشده %1,88366313خمهر
1401/07/07بلهاستفاده نشده %2,6111,06626ولتجار
1401/07/17خیراستفاده نشده %5,8203,39033فن آوا



بررسی اختیار معامالت
برترین درصد تفاوت ها

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%15%9.3 220 1,100,000 5 1401/07/201-1100-اختیارخ وتجارت7058ضجار

%11%2.2 570 570,000 1 1401/07/101-4300-اختیارخ فملی7008ضملی

%40%2.1 1,200 167,176,800 42 01/07/102-1745-اختیارخ هاي وب7001ضهاي

%8%0.9 160 36,830,000 230 1401/07/126-1900-اختیارخ خودرو7087ضخود

%3%0.6 66 291,060,000 4,434 1401/07/1257-2000-اختیارخ خودرو7088ضخود

%12%0.1 358 23,764,040 20 01/07/103-2648-اختیارخ هاي وب7006ضهاي

%23%0.1- 213 65,886,000 309 1401/07/178-700-اختیارخ شستا7000ضستا

%2%0.8- 19 1,227,503,000 64,666 1401/07/17283-900-اختیارخ شستا7002ضستا

%33%0.9- 990 16,424,100 5 01/07/101-2046-اختیارخ هاي وب7003ضهاي

%24%1.0- 499 230,815,000 463 1401/08/049-1600-اختیارخ خودرو8006ضخود

.اختیار خرید ارزنده بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



بررسی اختیار معامالت
برترین ارزش معامالت

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%21%2.6- 431 44,434,554,000 103,083 1401/08/04394-1700-اختیارخ خودرو8007ضخود

%6%2.6- 131 21,574,072,000 164,650 1401/08/041,941-2000-اختیارخ خودرو8010ضخود

%11%1.7- 210 17,010,211,000 81,001 1401/08/2595-1700-اختیارخ خساپا8049ضسپا

%37%9.3- 3,638 15,486,205,000 4,257 1401/12/2216-7000-اختیارخ اهرم1200ضهرم

%17%7.3- 316 14,553,850,000 46,051 1401/12/1049-1700-اختیارخ خساپا1202ضسپا

%22%4.1- 464 14,388,000,000 31,040 1401/09/0264-1700-اختیارخ خودرو9002ضخود

%22%8.9- 462 7,392,000,000 16,000 1401/12/0316-1800-اختیارخ خودرو1203ضخود

%2%18.8- 32 6,214,334,000 192,444 1401/08/25597-2200-اختیارخ خساپا8053ضسپا

%3%9.9- 64 3,605,375,000 56,706 1401/08/25659-2000-اختیارخ خساپا8052ضسپا

%8%20.6- 737 2,452,569,000 3,326 1401/12/2252-11000-اختیارخ اهرم1205ضهرم

.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

- -
4،350

بفجر

- - 17،500 مارون

_ _ 850 کطبس

انباشتهسود  50% _ کویر



شرکت کارگزاری بانک آینده


