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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0922- 3,022- 333,222 شاخص کل

 %0930- 522- 15,525 شاخص کل هم وزن

 %0910- 51- 3,221 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 ییر نسبت به روز گذشتهدرصد تغ تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %30 222 1,221 بورس اوراق بهادار تهران

 %50- 222- 3,020 فرابورس ایران

 %2 020 2,201 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %5- 53- 5,310 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
12 12 1200% 

 %0 00 5,253 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 13921 322 253 معامالت عادی سهام در فرابورس

 500900- 32- 0 مالت عمده، بلوکی امع

 20932- 510- 32 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 52915 500 200 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

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 320 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 503 3وسینا بانك سینا

 5 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 503 3وخاور بانك خاورمیانه

    500 3فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

    23 3دعبید  دکترعبیدي   البراتوارداروسازي

    01 3پاکشو گروه صنعتی پاکشو

 

 

60.97% 

39.03% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 00922 5253 بورس اوراق بهادار تهران

 22902 200 فرابورس ایران

 500 3513 کل



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (11/30/1031گزارش روز بازار)

 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر دنما نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 52 کگهر سنگ آهن گهرزمین 221- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 52- مارون پتروشیمی مارون 210- فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 2 دماوند تولید نیروي برق دماوند 512- کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 2- زاگرس پتروشیمی زاگرس 515- تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 0- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 533- رمپنا وه مپنا )سهامی عام(گر

 نقشه بازار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (11/30/1031گزارش روز بازار)

 :رکلیت بازا

بازار امروز متاثر از افت قیمت هاي جهان در نمادهاي بزرگ با فشار فروش آغاز به کار کرد. نمادهاي گروه خودرو با تقاضاي 

 .ربه کردندنسبتا بهتري روبرو بودند و نوسانات مثبت را تج

 

ریالی بازگشت. در معامالت فوالد و فملی افت  5200ذوب به محدوده  .در گروه فلزات اساسی, معامالتی منفی در جریان بود

 .بیش از دو درصدي را شاهد بودیم. فمراد, فوالي و زنگان از معدود نمادهاي مورد توجه گروه بودند

 

پاالیشگاهی به دلیل شفاف سازي متوقف بودند, شبریز و شرانل در کف مجاز در گروه فرآورده هاي نفتی, که عمده نمادهاي 

 .فشار فروش داشتند و ونفت و شسپا و شبهرن نیز افت قیمت را تجربه کردند

 

در گروه محصوالت شیمیایی معامالت منفی بود و عمده نمادهاي بزرگ گروه با افت قیمت داد و ستد شدند. شاراک, زاگرس, 

, شیراز, شدوص, پارسان, مارون با عقب نشینی بیش از سه درصدي روبرو بودند و شفارس و شسینا از معدود تاپیکو, پترو

 .نمادهاي مورد توجه گروه بودند

 

 .در گروه عرضه برق بفجر و دماوند و ونیرو امروز صف با رشد قیمتی روبرو بودند

 

خساپا رشد بیش از سه درصدي داشت. خودرو در محدوده صفر در گروه خودرو و قطعات, معامالتی متعادل را شاهد بودیم. 

تابلو داد و ستد داشت. خپارس و خزامیا با افت نسبی تقاضا آغاز بکار کردند و در قطعه سازها خکمك, خلنت, خمهر و خموتور 

بال داشت . در ادامه با مورد توجه بودند. تشکیل صف خرید در نماد خساپا افزایش تقاضا در دیگر نمادهاي گروه را نیز به دن

 .عرضه صف خرید نماد خساپا شاهد عقب نشینی خریداران در اکثر نمادهاي گروه بودیم

 

در گروه محصوالت غذایی نیز عمده نمادها روندي اصالحی داشتند و غالبر, غپاک, غمارگ, غدام و غسالم از نمادهاي همراه با 

 .نوسانات مثبت گروه بودند

 

بنیرو ت و دستگاه هاي برقی افزایش تقاضا در اکثر نمادها مشهود بود و نمادهاي بشهاب, بکاب, بسوییچ و در گروه ماشین آال

بکام رشد سه درصدي داشت و بموتو و بترانس نیز نوسانات مثبت را تجربه کردند بالبر تك نماد   .دبا صف خرید روبرو بودن

 .منفی گروه بود
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 .دنبال شد و نمادهاي وخارزم, وسکاب, وسبحان اعتال مورد توجه بودند در گروه سرمایه گذاري معامالت مثبت

 .در گروه بیمه نیز دو نماد دانا و بساما با رشد قیمت روبرو بودند و کلیت معامالت در این گروه نیز اصالحی بود

 

تقاضاي بهتري نسبت به کلیت گروه  در انبوه سازها معامالت همسو با بازار با عرضه مواجه بود و امروز کرمان, ثرود, و وتوس با

 .داد و ستد شدند

 

 .حتوکا در سقف مجاز تقاضا داشتند و بقیه نمادها معامالتی متعادل را سپري می کردند حریل ودر گروه حمل و نقل, 

 

ودند و در گروه سیمان امروز نیز شاهد افت قیمت ها بودیم. ساراب, سبزوا, سدشت, از معدود نمادهاي مورد توجه گروه ب

 .نمادهاي ستران و سفارس با فشار عرضه و صف فروش روبرو بودند

در گروه رایانه وضعیت معامالت بهتر از کلیت بازار بود و صف خرید سنگین در نماد رکیش قابل توجه بود. مداران از دیگر 

 .نمادهاي مورد توجه بود و آپ و پرداخت و سپ نیز نوسانات مثبت داشتند

 

ریالی داد و ستد شد و وتجارت و  2100معامالت نیز معامالت با افزایش عرضه ها آغاز شد. وبملت باالتر از در گروه بانك 

وبصادر افت بیش از یك درصدي داشتند. وپست با افزایش تقاضا در آستانه تشکیل صف خرید قرار داشت و وخاور و وملل از 

درصدي نماد وبصادر ریال رشد  0خرید در نماد وتجارت, رشد بیش از دیگر نمادهاي همراه با نوسانات مثبت گروه بودند. صف 

ریالی از مهمترین تحوالت گروه بود در ادامه  0000بیش از دو درصدي نماد وکار و نزدیکی مجدد نماد وخاور به سطح قیمت 

 .صف نماد وتجارت به صورت کامل عرضه شد

 

ثیر از افت نمادهاي فوالد, فملی, کگل, تاپیکو, رمپنا و شبریز و پارسان در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تا

واحدي روبرو شد. افت قیمت در بازارهاي جهانی افزایش عرضه در نمادهاي بزرگ بازار را در پی داشت و اولین  3022با افت 

 .روز هفته جدید با عقب نشینی شاخص کل همراه بود


