
1401مهر 20گزارش هفتگی بازار منتهی به 

شرکت کارگزاری بانک آینده



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

.گروه استخراج ذغال سنگ این هفته مورد توجه حقیقی ها قرار گرفتند •
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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

.صنایع محصوالت غذایی و بیمه در این هفته توسط حقوقی ها مورد حمایت قرار گرفتند•
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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

ی باشد که در م( وطوبی)بیشترین ورود پول حقیقی در این هفته متعلق به شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی •
.واقع در این هفته عرضه شد
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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

.بیشترین حمایت های حقوقی در این هفته از شرکت های غزر و بپاس بوده است•
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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 رسید5.28به عدد 1401/07/20بازار در پایان معامالت.

روند از ابتدای سال 
1398

روند دو هفته 
گذشته



ن نماد با پایی20
ترین نسبت 
P/E TTM

شرکت کارگزاری بانک آینده

P/E TTMنماد
1.55ثنور

1.86ومدیر
2.3ودانا

2.46پردیس
2.56وپویا

2.59وتوسم
2.63وکبهمن
2.64وسبحان
2.68وهامون
2.7وسكاب
2.71وآفر
2.89اعتال

3.05مدیریت
3.35وخارزم
3.45وصنعت
3.67گوهران
3.72سنوین
3.77واتی

4.19تاصیكو
4.25ومهان

P/E TTMنماد
2.27وشهر
2.79فزر

2.79ثامید
2.96سامان
2.99فوالد
3.02وبملت
3.25شبندر
3.39ونوین
3.42شتران
3.54فخوز
3.56بفجر
3.57هرمز
3.59شراز
3.62فسپا
3.68فجر
3.7مبین
3.75فملی
3.76فروس

3.8فاسمین
3.84شغدیر

شرکت های تولیدی و خدماتیشرکت های سرمایه گذاری



بازدهی صنایع
منتخب بازار 

سرمایه ازخرداد 
تاکنون1401ماه 

شرکت کارگزاری بانک آینده

صنعت
درصد 
بازدهی

درصد بازدهیصنعت

9-سیمان آهک گچ20.5خرده فروشی
9.1-خودرو و قطعات15.1سایر واسطه گریهای مالی

9.5-سایر حمل و نقل6.1محصوالت چوبی
11.8-بیمه و بازنشستگی2.6اطالعات و ارتباطات

11.9-استخراج نفت گاز جز اکتشاف0تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور
12-هتل و رستوران0ابزار پزشكی

12.4-دارویی0.4-عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
13-قند و شكر4.6-حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

13.1-شیمیایی6.8-پیمانكاری صنعتی
13.6-فنی و مهندسی7.6-فرآورده های نفتی

14.1-فعالیتهای کمكی به نهاد های مالی واسط7.9-رایانه
14.6-منسوجات8.1-سرمایه گذاریها

.بازدهی صنایع فوق از زمان شروع اصالح بازار در اوایل خرداد ماه در نظر گرفته شده است•
به ترتیب بیشترین سایر واسطه گریهای مالی و محصوالت چوبی ،تا کنون سه صنعت خرده فروشی 1401در بازه زمانی خرداد ماه •

.درصد بازدهی را داشته اند



پر بازده ترین و کم 
بازده ترین سهم  از 

تا کنون1401خرداد 

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهینماد
485وسالت
189وآتوس
101کساپا
99غدشت
96بتک
95گدنا

85تفارس
84بالبر
82دانا

74ولشرق
73فجوش
67خبنیان
66غناب

65تمحرکه
64ثغرب
64خفوال
53اتكاسا

53خپویش
51سپرمی
48اسیاتک

درصد بازدهینماد
55-دسانكو

54-افرا
53-پالست
51-شفن
50-وملل

49-کفرآور
49-ثقزوی
49-3انرژی
49-ثرود
48-تكشا

47-فسازان
47-رکیش
47-سدبیر
47-زنجان
47-مفاخر
47-بنو

46-وبرق
46-غدام
46-ساینا

46-غمارگ

شرکتترینبازدهپرجدول،در•
1401ماهخردادابتدایازها

هایسهمازتعدادیتاکنون،
وسازیانبوهخودرویی،صنایع
.خوردمیچشمبهزراعت

نیزبازدهیکمترینجدولدر•
صنایعهایسهمازتعدادی

هبداروییوغذاییشیمیایی،
افتدلیلکهخوردمیچشم

وتوجهقابلافزایشنمادها،این
متقیمقاومتینقطهبهرسیدن

.استبودهآنهاسهم



20بررسی 
اوراق با برترین 

ytm درتاریخ
1401/07/20

شرکت کارگزاری بانک آینده

YTMنماد
%10123.99اخزا
%00123.45اخزا
%00223.44اخزا
%00323.44اخزا
%00423.44اخزا
%00623.44اخزا
%00723.44اخزا
%01023.44اخزا
%00823.43اخزا
%00923.43اخزا
%00523.42اخزا
%82123اخزا
%81922.95اخزا
%90922.94اخزا
%91422.93اخزا
%90622.92اخزا
%90722.90اخزا
%90322.83اخزا
%90822.80اخزا
%91022.80اخزا

YTMنماد
%8340.87افاد
%4533.38اراد
%0227.41البرز
%8626.15اراد

%0125.71ماهان
%8223.70اراد

%02036123.57گام
%02045623.57گام
%01126123.46گام

%7423.23افاد
%9322.87اراد

%02011322.78گام
%01622.78مبین
%8422.38افاد
%11222.29اراد
%4022.24اراد
%0322.22تابان
%5322.20اراد

%02021322.09گام
%3922اراد

% (19.87: امروزytmمیانگین ) اوراق کوپنی % (22.74: امروزytmمیانگین )اوراق بدون کوپن 



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

شرکت کارگزاری بانک آینده

.در هفته های گذشته شاهد ریزش شاخص کل بودیم

.واحد توجه شود1.400.000و 1.385.000، 1.346.000، 1.328.000در صورت صعود روند باید به مقاومت های، -1

.واحد امیدوار بود1.247.000و 1.275.000، 1.290.000، 1.300.000در صورت نزول باید به حمایت های -2

از ه جدیدیبا توجه به شكست کف کانال بلند مدت شاخص و تثبیت زیر آن، به نظر می رسد مثبت های دو روز گذشته پولبک بوده و شاخص کل وارد مرحل
در شرایط . واحد و تثبیت باالی آن، می توان به صعود دوباره شاخص کل امیدوار بود1.328.000در صورت شكست مقاومت . معامالت نزولی خود شده است

.کنونی، ورود به بازار پیشنهاد نمی شود



تحلیل تکنیکال 
شاخص کل

هم وزن

شرکت کارگزاری بانک آینده

.ایمبودههموزنشاخصریزششاهدگذشتههایهفتهدر

.داشتخواهدروپیشراواحد388.000و381.000،384.000هایمقاومتوزنهمکلشاخصنمودارصعودصورتدر-1

.بودخواهدنموداررویپیشواحد360.000وواحد369.000واحد،375.000هایحمایتوزنهمکلشاخصنمودارنزولصورتدر-2

محدودهشكستصورتدر.استشدهنزولیشاخصمدتمیانروندآن،مهمحمایتیمحدودهشكستبهتوجهباشاخصروزانهنموداردر
هموزنکلشاخصبیشترریزششاهد،کنونیشرایطثباتباوصورتاینغیردر.شدخواهدصعودیروندآن،باالیتثبیتوروپیشمقاومتی
.بودخواهیم



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

 9,781 7,985 7,466%1.9- 7,717%0.2- 7,589 7,574مس جهانی

 2,849 2,290 2,141%6.3- 2,365%1.6- 2,251 2,216آلومینیم جهانی

 3,650 3,205 2,886%4.3- 3,082%0.4 2,937 2,949روی جهانی

 78.9 94.2 87.9%0.6 93.7%0.6 93.7 94.3نفت برنت

 3.76 8.33 7.02%5.0- 6.96%0.3 6.59 6.61گاز طبیعی

 865 693 708%5.7 610%0.0 645 645اوره خلیج فارس

 319 318 324%0.0 331%0.0 331 331متانول پلتس

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

 543 457 453%0.7 458%0.0 461 461بیلت فوب ایران

 29,700 31,070 31,850%0.3- 32,780%0.1- 32,700 32,670دالر آزاد

 24,746 27,071 27,032%0.1 27,224%0.2 27,212 27,263دالر 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 های 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

1401/08/29بلهعادی%1-1,952981قنیشا
1401/08/03خیرعادی%9,7608,5602تاپیكو

1401/08/29بلهعادی%2,9591,8872پارسیان
1401/08/12خیرعادی%4,0282,8505والبر
1401/07/28بلهعادی%3,0791,9205اتكام

1401/07/28خیراستفاده نشده %11,2509,6006درازك
1401/09/10خیرعادی%4,6413,3407لوتوس
1401/07/21بلهعادی%2,4241,2577پردیس
1401/08/08خیراستفاده نشده %1,9358008وپویا

1401/07/30خیرعادی%10,4708,6808کاسپین
1401/07/21خیرعادی%13,36011,2409دقاضی
1401/08/21خیرعادی%7,5805,51016دسبحا
1401/07/23خیراستفاده نشده %5,1403,40017امید



بررسی اختیار معامالت
برترین درصد تفاوت ها

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%12%8.0 162 54,576,000 337 1401/10/075-1100-اختیارخ وتجارت1027ضجار

%12%4.9 1,161 2,839,806 2 01/07/201-8053-اختیارخ تاپیكو7051ضپیک

%29%1.6 1,492 51,283,341 19 1401/07/244-3483-اختیارخ فوالد7010ضفال

%8%1.0 419 3,030,075 4 1401/07/244-4588-اختیارخ فوالد7012ضفال

%19%0.9 259 13,480,000 52 1401/07/205-1100-اختیارخ وتجارت7058ضجار

%4%0.7 61 93,808,000 1,543 1401/07/2018-1300-اختیارخ وتجارت7056ضجار

%14%0.7 281 31,233,000 111 1401/08/044-1700-اختیارخ خودرو8007ضخود

%20%0.2 172 1,894,000 11 1401/09/022-700-اختیارخ شستا9001ضستا

%8%0.2 800 978,400 1 01/07/201-8871-اختیارخ تاپیكو7052ضپیک

%9%0.0 1,500 30,000,000 20 140206271-15000-اختیارخ حسیر600ضحسیر

.اختیار خرید ارزنده بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



بررسی اختیار معامالت
برترین ارزش معامالت

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%14%9.2- 247 15,833,644,000 64,011 1401/12/10151-1700-اختیارخ خساپا1202ضسپا

%7%14.0- 132 15,180,705,000 114,967 1401/12/10451-1900-اختیارخ خساپا1204ضسپا

%9%23.6- 80 11,868,900,000 147,671 1402/06/08569-1000-اختیارخ شستا6004ضستا

%21%7.3- 478 9,733,510,000 20,370 1401110940-2000-اختیارخ خاور1102ضخاور

%8%3.4- 143 9,592,869,000 67,083 1401/08/2580-1700-اختیارخ خساپا8049ضسپا

%18%7.8- 350 9,140,670,000 26,135 1401/12/0329-1800-اختیارخ خودرو1203ضخود

%11%1.5- 223 8,246,000,000 37,020 1401/08/0438-1800-اختیارخ خودرو8008ضخود

%3%2.9- 52 7,964,260,000 152,079 1401/08/04843-2000-اختیارخ خودرو8010ضخود

%6%18.3- 109 5,429,352,000 50,026 1401/12/10258-2000-اختیارخ خساپا1205ضسپا

%10%10.6- 205 5,285,416,000 25,788 1401/12/03114-2000-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

- -
725

کفرآور

مطالبات و آورده نقدی 100% - دابور

سود انباشته 16% - خنصیر

سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی 63% - سپ

تجدید ارزیابی دارایی ها 393% _ مفاخر



شرکت کارگزاری بانک آینده


