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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

280،801

()088

()8700

شاخص کل هم وزن

20،،80

()،3

()8720

فرابورس

2،120

()6

()8731

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

060

30

0720

فرابورس ایران

188

()210

()،0

جمع

2،860

()08

()6

ارزش معامالت بورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

معامالت عادی سهام در بورس

210

()0

()37،0

80

0

26

206

()873

()8710

معامالت عمده ،بلوکی ،اوراق
مشارکت و صندوق سرمایه گذاری

جمع

ارزش معامالت فرابورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز
گذشته

درصد تغییر نسبت به روز
گذشته

معامالت عادی سهام در فرابورس

81

0

18

معامالت عمده ،بلوکی

0

()20

()60

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

268

68

62

جمع

128

32

،1
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

206

8376

فرابورس ایران

128

3878

کل

،06

288

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

45.60%
54.40%

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس
نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

صندوق درامد ثابت امین یکم
فردا

امین یکم

08

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

68

پتروشیمی مبین

مبین1

30

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

28

آسان پرداخت پرشین

آپ1

،1

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

،2

گروه مدیریت سر .امید

وامید

28
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

توسعه معادن و فلزات

ومعادن

()126

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

()،

پتروشیمی پارس

پارس

20،

آهن و فوالد ارفع

ارفع

()2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

()288

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

()876

معدنی و صنعتی چادرملو

کچاد

()282

پتروشیمی مارون

مارون

8730

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

()06

نفت پاسارگاد

شپاس

()8780

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
فشار عرضه ها و چشم نوازی نماد پارس
بازار امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که همچنان مطابق با اکثر روزهای هفته گذشته فشار عرضه ها را شاهد بودیم به
طوری که اکثر شرکت های فلزی و معدنی در محدوده های منفی معامله شدند .بازار این روزها در سایه اتفاقات سیاسی است
که با شرایط پر ابهامی همراه می باشد از سویی دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین به اوج خود رسیده که این امر بازار
کامودیتی ها را با عکس العملهای منفی همراه کرده است.
در بازار امروز فلزی معدنی ها با شدت عرضه ها ،پاالیشی ها متعادل با گرایشی منفی و سیمانی ساختمانی ها نیز مثبت به کار
خود پایان دادند و در پایان بازار شاخص کل متاثر از معامالت منفی نمادهای ومعادن ،فارس ،کچاد و کگل با افت  088واحدی
به ارتفاع  280،801واحدی رسید که در این بین نماد پارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته است.
در گروه فلزات اساسی اکثر نمادهای گروه ،معامالتی منفی را تجربه کردند به طوری که نماد کاوه حتی درصدهای منفی  0را
نیز تجربه کرد .فشار فروش در فملی و فایرا نیز بیش از دیگر همگروهی ها بود .فخوز ،فاسمین و فوالد نیز متعادل با گرایشی
منفی معامله می شدند که در اواخ ر بازار نماد فوالد با حمایت حقوقی به مدار مثبت نیز رسید .در جو منفی حاکم بر گروه،
صف خرید نمادهای فخاس و فسرب کامال مشهود بود .در روزهای اخیر قیمت جهانی کامودیتی ها تحت تاثیر جنگ تجاری و
انتظار کاهش رشد اقتصادی جهانی با کاهش قابل توجهی رو به رو شده است به طوری که فلز روی به محدوده های 1388
دالر بر هر تن و فلز مس نیز به محدوده های  6188دالر در هر تن رسیده است .این عوامل در کنار ابهامات سیاسی پیش رو
موجب عقب نشینی خریداران و پایین بودن حجم مبادالت در بازار شده است .روندی که به خوبی می توان حس کرد و گواه
رویه کاهش ارزش معامالت روزهای اخیر بوده است.
نمادهای معدنی کگل ،کچاد و کنور با فشار عرضه ها همراه بود به طوری که کچاد صف فروش را نیز تجربه کرد .ومعادن نیز
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی تقسیم سود با افت  28درصدی بازگشایی شد و قیمت های پایین تری را نیز به خود
دید.
گروه پاالیشی در بازار امروز با تبعیت از جو منفی حاکم بر بازار ،معامالتی منفی را سپری کردند و با فشار فروش همراه بودند.
پاالیشی ها که در روزهای اخیر گزارشات حسابرسی شده خود را روانه کدال کردند اکثرا سود عملیاتی خود را نسبت به
گزارشات حسابرسی نشده رشد دادن د اما با شناسایی هزینه های در طبقات مختلف سعی در کاهش سودآوری خود کرده اند
که این موضوع حاکی از ابهامات موجود در این گروه حکایت دارد عاملی که موجب شده است فعاالن بازار سرمایه با وجود
پتانسیل های بالقوه شرکت های این گروه با وجود رشد مناسب قیمت نفت در کنار رشد دالر در ماه های اخیر ،اما ان طور که
باید در مرکز توجهات قرار نگیرد .نماد شبندر در اواخر بازار با افزایش تقاضا همراه شد و بر مدار مثبت قرار گرفت که امید به
رشد قیمتی در روز کاری اینده را زنده کرده است .شسپا روانکاری است که از پتانسیل های بنیادی بالقوه ای برخوردار می
باشد و برای سال مالی جاری می تواند سود خود را با افزایش نسبت به سال قبل همراه کند .این نماد در شروع معامالت در
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بازه های منفی معامله می شد اما در اواخر بازار و همگام با رنج مثبت در نماد شبندر ،رشد قیمتی را تجربه کرد و مثبت بسته
شد.
گروه پتروشیمی یکدست قرمز پوش دنبال شد و نمادهای کرماشا و شدوص همراه با صف فروش ،نمادهای شیراز ،شخارک،
وپترو و تاپیکو با فشار عرضه ها و مابقی نمادهای گروه نیز منفی بودند .خبرهایی مبنی بر حذف دالر نیمایی  8188تومانی به
گوش می رسد که این امر احتماال برای پتروشیمی هایی که ملزم به تحویل ارز خود با نرخ  8188تومانی به بانک مرکزی بوده
اند می تواند خبر مثبتی باشد و با تغییرات ارزی احتمالی در روزهای آینده ،میتوان به اقبال به این گروه امیدوار بود.
نماد تازه وارد شغدیر که برای رشد قیمتی  18درصدی در روز کاری قبل بسته شده بود ،امروز با رشد قیمتی  ،درصدی مورد
بازگشایی قرار گرفت و تا قیمت های حداکثری نیز پیش رفت اما مجددا به تعادل بازگشت .شغدیر با ورود رشد قیمتی حدود
 13درصدی اما همچنان خریداران قدرتمندی دارد که به نظر می رسد از افت ناگهانی قیمت سهم جلوگیری می کنند و سعی
در رشد قیمتی آن دارند .پتروشیمی پارس سهم ارزنده ای که دو روز از عرضه اولیه آن می گذرد با تقاضای سنگینی برخوردار
می باشد که رشد قیمتی آن را در روزهای آتی تضمین می کند .عرضه اولیه ای که از پتانسیل های بالقوه ای برخوردار می
باشد.
در سوی دیگر بازار ،گروه های ساخ تمانی و سیمانی از اواسط بازار با رشد تقاضا مواجه شدند و روز مثبتی را گذراندند به
طوری که نمادهای ثنوسا و ثتران به صف خرید رسیدند ،نمادهای ثعمرا و ثغرب در آستانه صف خرید و مابقی نمادهای گروه
مثبت معامله شدند .سیمانی ها نیز متاثر از معامالت مثبت ساختمانی ها رنگ سبز به خود گرفتند و نماد سدور به سرعت به
صف خرید رسید .نمادهای سفارس ،س غرب ،سفانو و سشمال نیز به صف خرید رسیدند و مابقی نمادهای گروه نیز تا آستانه
صف خرید پیش رفتند .نماد سبزوا نیز با  28درصد رشد قیمتی به گردونه معامالت بازگشت.
نمادهای آی تی معامالتی متعادل را طی کردند که در این بین نمادهای سپ ،مفاخر ،سیستم و رانفور مثبت بودند و نمادهای
رکیش و رتاپ منفی و نماد پرداخت نیز با صف فروش همراه بوده است.

بورس کاال
فوالد سیرجان امروز  3888تن آهن اسفنجی با قیمت پایه  22،038ریال (برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال
عرضه کرد،که پس از شکل گیری رقابت  3888تن حجم عرضه شده در سقف قیمت  2،،283ریال ( 28درصد باالتر از قیمت
پایه) معامله گردید.
شرکت ملی صنایع مس ایران ،امروز  2888تن مس مفتول با قیمت پایه  100،808ریال ( 0210درصد کمتر از پایه قبلی) به
ازای هر کیلو عرضه کرد  ،که این معامله در سقف قیمت  ،83،000ریال(  28درصد باالتر از پایه) انجام شد .همچنین این
شرکت  1888تن مس کاتد با قیمت پایه  160،61،ریال( 0236درصد کمتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو عرضه کرد  ،که این
معامله در سقف قیمت  103،803ریال (  28درصد باالتر از پایه) انجام شد.
فوالد خوزستان امروز  ،8888تن تختال  Cبا قیمت پایه  1،،888ریال (برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال
عرضه کرد،که در نهایت پس از شکلگیری رقابت در سقف قیمت  28( 13،088درصد باالتر از پایه)معامله گردید.

