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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

592,801

150

94.2

شاخص کل هم وزن

52,.9.

55.

94.0

فرابورس

5,850

0

9481

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

009

)(0..

)(.0

فرابورس ایران

500

)(10

)(80

جمع

02.

)(281

)(.1

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

25

()...

()2.41

.1

().5

()024..

5.0

().21

()0.40

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

58

()0

()024.

معامالت عمده ،بلوکی

59

0

58040

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

525

940

()941

جمع

890

942

940
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

5.0

.8

فرابورس ایران

890

12

کل

019

599

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

47.80%
58.71%

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 درآمد ثابت امین یکم
فردا

امین یکم

2.

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

590

سر.نفت و گاز و پتروشیمی
تامین

تاپیکو2

00

کالسیمین

فاسمین2

01

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

89

توسعه معادن و فلزات

و معادن

89
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

500

شرکت آهن و فوالد ارفع

ارفع

94..

شرکت ارتباطات سیار ایران

همراه

09

تولید برق عسلویه مپنا

بمپنا

9415

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

حکشتی

()80

بانک گردشگری

وگردش

94..

پتروشیمی جم

جم

80

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

()9402

گروه بهمن

خبهمن

81

بهمن دیزل

خدیزل

948.

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
ادامه رشد قطعه سازها
گروه خودرویی اکثرا معامالتی مثبت داشتند اما همسو با سایر گروه های بزرگ و به دلیل توقف تعداد باالیی از
نمادها (برای برگزاری مجامع سالیانه) از حجم دادوستدهای کمتری نسبت به روزهای گذشته برخوردار بودند این در
حالی بود که همچنان قطعه سازها با اقبال باالتری نسبت به هم گروهی ها دنبال شدند و اکثرا صف خرید شدند,
نماد خبهمن نیز پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام تقسیم سود نقدی  899ریالی با رشد حدود 51
درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت .دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت :فعاالن این صنعت به
 8میلیارد دال ر ارز برای وارد کردن قطعات ,مواد اولیه ,لوازم یدکی و ماشین آالت نیاز دارند اما تاکنون نزدیک به یک
چهارم این مبلغ تامین شده است.
طبق پیش بینی و با احیا قیمت های جهانی فلزات پایه در ساعت پایانی دادوستدهای بین المللی ,شاهد بهبود
دادوستدهای گروه های فلزی و معد نی و شروع مثبت آنها در بازار امروز بودیم ,در این میان نمادهایی نظیر زنگان,
فرآور ,فخاس ,فلوله ,فاسمین ,کبافق ,کنور ,فپنتا ,کاما و کپرور از اقبال بیشتری برخوردار بودند .مدیر عامل صبانور
گفت :طرح یک میلیون تنی گندله صبانور طی دو سال آینده به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی آن تا سه
ماه آینده آغاز می شود .سرمایه گذاری این طرح 099میلیارد تومان است و  899فرصت شغلی ایجاد می کند .با
اجرای این طرح ظرفیت تولید گندله در صبانور به دو میلیون تن می رسد .وی تصریح کرد :در افق  5.9.معادل
 .میلیون تن سنگ آهن ,دو میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و دو میلیون تن گندله در شرکت صبانور تولید خواهد
شد .در پایان معامالت شاخص کل متاثر از معامالت مثبت نمادهای فارس ,جم ,خبهمن ,وساپا ,فملی و همراه با
رشد  150واحدی به ارتفاع 592٫0هزار واحدی رسید که در این بین نمادهای حکشتی و فخوز بیشترین تاثیر منفی
را ایجاد کردند.
در گروه اکثرا مثبت شیمیایی ,نمادهای شپترو و ساینا با جهش قیمتی به صف خرید رسیدند ,نماد شیراز با افزایش
عرضه ها صف فروش شد و جابجای بلوک و معامالت دو طرفه در همان شروع بازار در نماد فارس ,رشد حدود 819
واحدی شاخص کل را درپی داشت ,نماد شکربن نیز پس از افشای اطالعات با اهمیت (عدم حصول نتیجه از برگزاری
مزایده) با رشد حدود  1درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.
طی دادوستدهای امروز گروه لیزینگی با افزایش تقاضا مواجه شدند و به جز نماد ولیز که منفی بود ,سایر نمادهای
گروه با رشد قیمت به کار خود پایان دادند تا جایی که نمادهای ولغدر ,ولساپا ,ولبهمن و ولملت صف خرید شدند ,در
این میان دادوستدهای بلوکی و پرحجم نماد ولساپا جلب توجه می کرد.
درگروه های اکثرا متعادل سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی ,نمادهای کاال ,.وبیمه ,اعتال و سدبیر با صف
خرید همراه شدند و نماد وساپا پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و فوق العاده اصالح
اساسنامه با رشد مناسب حدود  50درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت در آنسو و در گروه های اکثرا مثبت سیمانی و
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ساختمانی ,نمادهای سدور ,سکرد ,ثنوسا ,ثشرق ,سبزوا ,سفانو ,سقاین و ثتران با تقاضای باالتر و صف خرید دنبال
شدند.
به جز نماد افرا که صف خرید شد ,در سایر نمادهای گروه آی تی و انفورماتیک ,معامالتی متعادل در جریان بود در
آنطرف بازار ,قمرو تنها نماد منفی و قهکمت و قصفها نمادهای صف خرید گروه کوچک اما مثبت قندی در بازار امروز
بودند ,در پایان دادوستدها نیز نماد ودی جهت برگزاری مجامع فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام متوقف و
معامالت آن ,باطل شد.
امروز شاهد برگزاری مجامع شرکتهای پاالیشی(شپنا و شتران) و فوالد مبارکه بودیم .در این مجمع ,از راه اندازی
پروژه تصفیه گازوییل در سال جاری صحبت شد که با اجرای ان 4در آمد مازاد 840.دالری به ازای هر بشکه گازوییل
نصیب شرکت خواهد شد .همچنین اظهار شد ,با راه اندازی پروژه تقطیر سوم و گاز مایع در شهریور ماه امسال,
افزایش 8.1میلیارد تومانی درآمد ساالنه شرکت رقم خواهم خورد.
در پایان سود  09تومانی برای هر سهم تصویب شد که البته با نارضایتی سهامداران همراه بود.
شتران نیز به سود  50تومانی رضایت داد .گفتنی است معامالت این گروه در غیاب نمادهای بزرگ پاالیشی کم حجم
و بی رمق سپری شد.
و اما مجمع فوالد که حرف های زیادی برای گفتن داشت .در این مجمع عنوان شد که احداث کنسانتره سازی
سنگان امسال به اتمام می رسد و انتظار می رود سال آینده راه اندازی و به بهره برداری برسد .همچنین دو پروزه
حیاتی در فوالد مبارکه وجود دارد که چنانچه فاینانس آن عملیاتی نشود باید با منابع داخلی انجام گیرد .این دو
طرح شامل طرح نورد گرم شهید خرازی و توسعه فوالد هرمزگان می باشد .در پایان نیز سود  81تومانی تقسیم شد
که توقع بیشتری می رفت.
فلزیها ,بهتر معامله شدند و فملی غالبا در سطوح باالی  819تومان حرکت می کرد .این شرکت در بهار  ,00سود
 505ریالی به ازای هر سهم محقق کرده که عملکردی مطلوب نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است .زنگان و
فخاس با صف خرید همراه بودند .فرآور معامالت جذاب و توام با تقاضایی را سپری می کرد.
در این میان توجه به خودرویی ها و تشکیل صف خرید روی زامیاد و ورنا جالب بود.
توجه به گروه سیمان و ساختمان نیز از دیگر نکات مهم بازار امروز بود.

