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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 (89.2) (2,583) 816,881 شاخص کل

 (8988) (285) 31,816 شاخص کل هم وزن

 (8981) (22) 86.,8 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 (189.5) 8,731) 3,218 بورس اوراق بهادار تهران

 (38915) (872) 825 فرابورس ایران

 (21951) (8,1.1) 2,633 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته معامالت روزارزش  نوع معامله

 (87978) (811) 8.6 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
882 (812) (55981) 

 (38983) (3.8) 161 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (5913) (82) 385 معامالت عادی سهام در فرابورس

 33928 1 38 مالت عمده، بلوکی امع

 8.931 72 816 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 81935 85 133 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 تقریبیارزش 

 )میلیارد ریال(

 604 پارند ص.س.پارندپایدار سپهر
صندوق س.اعتماد آفرین 

 د-پارسیان
 094 اعتماد

 06 0خراسان شرکت پتروشیمی خراسان 730 کمند ص.س.با درامد ثابت کمند

 791 امین یکم ص. درآمد ثابت امین یکم فردا
صندوق س.امین تدبیرگران 

 س-فردا
 5 الماس

 7 آکاس س)ص.س.هستی بخش آگاه 30 3جم پتروشیمی جم

    37 3مبین پتروشیمی مبین

 

 

65.59% 

94.41% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (تومان میلیاردارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 85952 161 بورس اوراق بهادار تهران

 21917 132 فرابورس ایران

 866 8,337 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 (82) زاگرس پتروشیمی زاگرس (353) فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 7 ذوب  سهامی ذوب آهن اصفهان (323) فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 (7) میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (388) فملی ملی صنایع مس ایران

 (5) مارون پتروشیمی مارون (386) شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 (3) شاوان پاالیش نفت الوان (813) پارس پتروشیمی پارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 ترس در بازار و افت دسته جمعی

بازار با افزایش عرضه در اکثر گروه ها آغاز به کار نمود. گروه خودرو و بانک نیز امروز آغازی پرعرضه را تجربه 

واحدی شاخص کل در ابتدای معامالت حاکی از افزایش فشار فروش در گروه های  866کردند. افت بیش از 

واحدی را  85ن رشد نزدیک به بزرگ بازار طی روز جاری بود که این در حالیست که شاخص کل هم وز

ثبت کرد. افزایش عرضه ها خصوصا در گروه فراورده های نفتی و محصوالت شیمیایی فشار فروش را بر 

کلیت بازار حاکم کرد. پس لرزه های افت قیمت نفت و تبعا افت فراورده ها و محصوالت شیمیایی در 

اخیر رفتار هیجانی در گروه های متاثر را به دنبال  بازارهای جهانی در کنار نگرانی های ناشی از تحریم های

داشت. باید توجه داشت که بسیاری از نمادها در مسیر مناسب سودسازی قرار دارند و پس از برقراری آرامش 

در بازارهای جهانی که تاحدود زیادی رنگ و بوی سیاست به خود گرفته اند می توانند روند بهتری در بازار 

نکته حایز اهمیت بازگشت ثبات به بازارهای جهانی خصوصا بازار نفت می باشد که باید منتظر اتخاذ نمایند. 

وبملت مجددا به صف فروش ود. در دقایق پایانی بازار نماد بود و البته روند این بازار را به دقت رصد نم

می باشد. در  رسیده است در گروه فراورده های نفتی و محصوالت شیمیای فشار فروش همچنان محسوس

بازار آزاد افت نسبی قیمتی دالر نیز از دیگر موارد قابل توجه می باشد و شاخص کل تا به این جای کار افت 

 .واحدی را تجربه نموده است 2566بیش از 

 

فسپا نیز از دیگر نمادهای وتوکا و ذوب صف خرید داشت و معامالتی نوسانی در جریان بود.  در فلزی ها نیز

فخوز نیز در ادامه افت آرام در یک هفته اخیر با فاسمین و فملی, فوالد, با رشد گروه بودند. از طرفی همراه 

 .افت قیمت مواجه شدند

 

وان در کف قیمتی داد و ستد شد و شاافت قیمت نمادها را شاهد بودیم. در گروه فراورده های نفتی ادامه 

شبهرن امروز نیز تک نماد مثبت مراه شدند. نل نیز یا افت قیمت هشراشبریز و شتران, شپنا, شراز, شبندر, 

 .گروه بود

 

در محصوالت شیمیایی امروز عمده نمادها با افت همراه شدند. افت قیمت های جهانی در بازارپتروشیمی که 

دالیل افت  متاثر از افت دسته جمعی بازارهای انرژی محور در کنار آغاز تحریم ها علیه بخش انرژی از عمده

 قیمت ها در این گروه بود
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شفن, شکلر, شپارس, شپاکسا, شپدیس, شخارک, پارسان, شغدیر, پترول, شاراک, تاپیکو, زاگرس, پارس, 

فارس, شبصیربه همراه نمادهای ار فروش بودند و نماد تازه وارد شامال از نمادهی همراه با فششدوص و 

کا از معدود نمادهای مثبت گروه در روز جاری بودند. در نمادهای پتروشیمی که شتوشکربن و شیران, 

شخارک را به صف شغدیر و زاگرس, یشگاهی نبود, افزایش عرضه نماد حمایت به قدرت نمادهای گروه پاال

 .فروش رساند

 

و به ز کم حجم و متعادل کگل نیکچاد و ا با تقاضای مناسبی همراه شدند. کدمو  کاماکبافق, در معدنی ها 

 .کمنگنز نیز با افت قیمتی همراه شدکنور و کروی, ترتیب مثبت و منفی بودند و 

امالت قابل قبولی را وخاور نیز معز با صف خرید آغاز کردند و نماد وبصادر امرووتجارت و در گروه بانک نماد 

افزایش  وکار نیز مثبت و متعادل بودند.ونوین و و  وبملت در حوالی صفر تابلو داد و ستد می شودآغاز نمود. 

وتجارت نیز پس بصادر و وکف مجاز قیمتی رساند و نمادهای  بملت را به#وپست و عرضه در گروه بانک نماد 

 .از عرضه صف خرید با عقب نشینی بیش از دو درصدی مواجه شدند

 

ه محدوده های مثبت وارد شده است و نمادهای خساپا در ابتدای معامالت بگروه خودرو و قطعه سازها 

ا امروز معامالت بهتری داشتند و خودرو ساز تا حدود زیادی از فشار عرضه سنگین فاصله گرفتند. قطعه سازه

 .خمحرکه تقاضای مناسبی را ثبت کرده اندخچرخش و خنصیر, خاذین, 

 

ه صفر تابلو داد ثنوسا در محدودعرضه سپری کردند. در گروه انبوه سازی, اکثر نمادها روز جاری را با افزایش 

 .ثغرب از معدود نمادهای پرتقاضای گروه بودندثعمرا و ثرود, و ستد می شود و 

 .در گروه سیمانی همچنان فضا نوسانانی بود

 

ز زپارس پس اداوه در کف قیمتی داد و ستد شد. شبصیر صف خرید پرحجمی داشت. در نمادهای تازه وارد, 

شت. و د کم عرضه به معامالت بازگدرصدی و صف خری 86شفاف سازی دالیل نوسان قیمتی با رشد 

میلیون سهمی داشت. نطرین نیز به دلیل افشای اطالعات با اهمیت شامل  1تاپکیش نیز صف فروش بیش از

 .افزایش نرخ و تغییر در ترکیب تولید متوقف شد

 

ک نماد مثبت و البته در نزدیکی سقف مجاز بودو بقیه نمادهای با افت مداران تدر گروه رایانه و اطالعات, 

 .وب مثبت بود و سقف جدیدی را ثبت کرد_هایراه هستتند. در اطالعاتی ها نیز قیمتی هم
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رتکو به کف مجاز ریالی داد و ستد شد و  8266رمپنا در سطوح نزدیک به در گروه خدمات فنی و مهندسی 

 .قیمتی رسید

 

پارس شبندر, فملی, فوالد, فارس, ا بیشترین تاثیر از افت نمادهای ان معامالت روز جاری شاخص کل بدر پای

واحدی روبرو شد. افت بازارهای جهانی به خصوص قیمت جهانی نفت و  2583شپنا با افت حدود تاپیکو و و 

شاخص کل را برای دومین روز  فراورده های نفتی در کنار جو ناشی از آغاز تحریم های مرحله دوم, افت

 .متوالی در پی داشت

 


