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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

551،611

4،9،2

4511

شاخص کل هم وزن

56،،16

44

،554

فرابورس

5،،،6

29

،5،4

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

4،،6،

،6،

45

فرابورس ایران

916

255

6،

جمع

،،،15

664

،2

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

262

() 4

()،526

19

()26

()22

122

()1،

() 6

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

511

،،

42

معامالت عمده ،بلوکی

65

11

،11

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

55،

()61

()2،

جمع

،15

5،516

2
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

122

15

فرابورس ایران

،15

،9

کل

691

5،،

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

93.22%
60.18%

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)

سر .صندوق بازنشستگی

وصندوق

5،1

عمران توسعه شاهد

ثعمرا2

294

صندوق درامد ثابت امین یکم
فردا

امین یکم

5،،

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

541

فوالد کاوه جنوب کیش

کاوه4

11

مبین وان کیش

اوان4

6،

ایران ترانسفو

بترانس

42

صندوق سر.آرمان آتی کوثر

آکورد

56

ماشین سازی اراک

فاراک

5،
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

،66

پتروشیمی مارون

مارون

5،

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

،16

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

9

ملی صنایع مس ایران

فملی

446

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

1

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

444

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

،

پتروشیمی پارس

پارس

564

ذوب آهن اصفهان

ذوب

،

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
معاامالت بااازار بااورس باارای سااومین روز متااواپی ساابزپوش سابری شااد .ا بااال بااه گااروه هااای معاادنی-
فلزی و پتروشیمی ادامه داشات .در کناار معاامالت م بات ایان گروههاا ،سایمانی هاا و پاالیشای هاا نیاز
مورد توجه سهامداران رار گرفتند.
اپبتااه کااه رشااد ساایمانی هااا بواسااشه خباار افاازایش ناار بااود .وزارت صاانعت افاازایش  54درصاادی ناار
ساایمان را تاییااد کاارد .معاااون وزیاار صاانعت از موافقاات ای ان وزارتخانااه بااا افاازایش  54درصاادی یماات
ساایمان خباار داد و گفاات :ایاان افاازایش بهااا باارای  4سااال اخیاار( 91و  )96ساااپیانه  1درصااد محاساابه و
اجرایاای شااده اساات جعفاار ساار ینی افاازود :ایاان افاازایش  54درصاادی مشاامول همااه ا ااالم ساایمان
توپیدی می شود و مبنای عملکرد کارخانه های مربوطه است.
ذوب امروز نیز پر حجم بود اپبته به نسبت معامالت روز بل ،حجم معامالتی کاسته شد.
گااروه ساارمایه گااذاری نیااز امااروز در کنااار سااایر گروههااای ساابزپوش دیااده شااد .در نقشااه مقاباال،
خودرویی و پیزینگی ها بودند که در حاشیه منفی پیش رفته و صف فروش را نیز تجربه کردند.
در گروه پاالیشی ،شراز اوپین چراغ صف خریاد را روشان کارد .ساایر نمادهاای گاروه نیاز باا صاف خریاد
همراه شدند .از جمله اخبار این گروه می تاوان باه حال ماو تی مشاکل آب شابنا اشااره کارد .باا تاامین
آب پاالیشگاه ،مشکل کساری  2میلیاون پیتاری توپیاد بنازین در پاالیشاگاه اصافهان رفاع شاده و توپیاد
این پاالیشگاه به میزان بل بازگشت.
در گروه معدنی ها شاهد تو ف کنور باا توجاه باه واگاذاری  ،5،6درصادی ومعاادن باه یمات هار ساهم
 421،ریال بودیم .کناور پاس از ایان تو اف در سااعت پایاانی باا رشاد  5،درصادی باه تاابلو بازگشات.
در گروه روی شاهد صف خریدکبافق ،فاسمین و کیمیا بودیم که رفته رفته سنگین تر می شد.
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گروه بانکی  ،سر پوش بود .وبصاادر نیاز اواخار تاایم معاامالتی باا توجاه باه تعادیل ساود متو اف شاد.
تعاادیل سااود وبصااادر از محاال فااروش اناار ی ساابهر ،سااود حاصاال از فااروش سااهام شاارکت مااذکور بااه
مبلغ 691ر 6میلیارد ریال بارآورد مای گاردد .گفتنای اسات وبملات نیاز پاس از رفاع تعلیاق در حاشایه
صفر تابلو ومنفی در یمت  954ریال بازگشایی شد.
اخبار تاثیر گذار
تثبیت قیمت ارز قطعی است /حمایت اجتماعی از معیشت مردم

علی ربیعی پس از پایان نشست جلسه ستاد فرماندهی ا تصاد مقاومتی با اشاره به بررسی نوسانات یمت ارز
در این جلسه تصریح کرد :تصمیمات خوبی در زمینه نوسانات یمت ارز گرفته شد؛ رییس کل بانک مرکزی
و رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر مشاپعات خود را در این باره در جلسه مشرح کردند و
برای جلسه آینده طرح جامع آن ارایه خواهد شد .به گزارش ا تصادآنالین به نقل از مهر ،وی با بیان اینکه به
مرور زمان با تصمیماتی که گرفته می شود شعا به ت بیت یمت ارز خواهیم رسید ،افزود :در این جلسه
درباره آثار تحریم در ابعاد مختلف بحث و بررسی شد .در این جلسه همچنین درباره اشتغال ،حوزه کار،

صنعت ،کشاورزی و خدمات و تقدم و تاخرهای زمانی که بر این مسایل اثر خواهد داشت بحث شد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :موضوع دیگر بحث حمایت اجتماعی از معیشت مردم و در حقیقت

محافظت از زندگی عمومی مردم و همچنین رفع آثار تحریم و اتفا اتی است که در حوزه ا تصاد افتاده است.

ربیعی اضافه کرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این زمینه کاری انجام داده بود که به همراه سازمان
برنامه و بودجه در این جلسه گزارشهایی ارایه شد و پیش بینی کردیم که بر روی هر دهک چه تاثیری
خواهد گذاشت.
بررسی برنامههای “همتی” درباره بازار ارز و سکه در مجلس

سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس اول کمیسیون ا تصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
نمایندگان منتظر برنامههای رئیس جدید بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط فعلی هستند ،اظهار داشت:
طبق برنامهریزیهای انجام شده رار است آ ای همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی در کمیسیون ا تصادی
حاضر و برنامههای خود را برای اعضای این کمیسیون تشریح کند .به گزارش ا تصادآنالین به نقل از تسنیم،
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در بروز شرایط فعلی ا تصادی دخیل است ،افزود :بانک مرکزی صرفاً
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نمیتواند ،کنترل کننده بازار ارز و سکه باشد ،باید تمامی دستگاههای ا تصادی اراده حل مشکل را داشته
باشند و با ارائه راهکارهایی این حجم نقدینگی سرگردان را به سمت توپید و به تبع آن اشتغال سوق دهند.
نایب رئیس اول کمیسیون ا تصادی مجلس با ابراز اینکه طی چند سال گذشته دوپت برنامهای برای برون
رفت از مشکالت ا تصادی نداشته ،ادامه داد :دوپت ا تصاد را به برجام گره زد و طی این مدت نام ا تصاد
مقاومتی و حمایت از توپید داخلی رها شد.
شاهرودی به موضوع پرداخت ارز مسافرتی به گردشگران اشاره کرد و گفت :پرداخت ارز مسافرتی به
گردشگران مورد انتقاد مقام معظم رهبری و نمایندگان است اما متأسفانه دوپت در این زمینه ا دامی نکرده و
هنوز هم این پرداخت از منابع ارزی ادامه دارد و شع نشده است.
وی با بیان اینکه استیضاح وزیر ا تصاد هم در این شرایط مشکالت ا تصادی را حل نمیکند تصریح کرد:
تغییر وزیر فعلی و آمدن وزیر دیگر در شرایط فعلی ممکن است شرایط را بحرانی کند چرا که در شرایط
جنگی فرمانده را تغییر نمیدهند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس با تاکید بر اینکه سکون ،بیانگیزگی و بیبرنامگی دوپت در شرایط فعلی
جایز نیست ،اظهار داشت :فرماندههای جنگ ا تصاد کشور باید با هم منسجم باشند و مجلس هم بنا را بر
این گذاشته تا از برنامههای دوپت حمایت کند.
ارز در بازار ثانویه زیر قیمت بازار غیر رسمی معامله شد

امروز در بازار ثانویه ارز معامالت محدود ارزی ادامه دارد.
براساس اطالعات به دست آمد امروز نر معامالتی ارز معادل  5،هزار و  4،،تا  5،هزار و  41،تومان بوده
است در حاپی که نر معامالت در بازار غیررسمی امروز در سشح  55هزار تومان است.

با وجود عرضه ارز با یمتی کمتر از بازار ،تقاضای چندانی در بازار ثانویه برای ارز دیده نمیشود و گفته

میشود یکی از دالیل نبود تقاضا ،بیاطمینانی از آینده یمتهاست.

واردکنندگان گروه کاالیی سوم با تصور اینکه به زودی دوپت برنامه جدیدی در حوزه ارز اجرا کرده و به تبع

آن یمتها کاهش مییابد ،فرایند خرید را متو ف کردهاند.

