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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 (7420) (368) 132,481 شاخص کل

 7410 28 43,282 شاخص کل هم وزن

 (1422) (81) 1,882 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 88418 1,838 2,111 بورس اوراق بهادار تهران

 8481 63 373 فرابورس ایران

 01422 4,724 2,847 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 82431 441 383 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
420 (2) (1403) 

 42468 416 1,782 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز تغییر 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (2431) (12) 443 معامالت عادی سهام در فرابورس

 11441 4 41 مالت عمده، بلوکی امع

 (80422) (68) 176 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 (10426) (02) 820 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(

 291 اعتماد د-صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 991 2سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش

    901 4وپارس بانک پارسیان

    11 پارند ص.س.پارندپایدار سپهر

    08 امین یکم ص. درآمد ثابت امین یکم فردا

    91 874صایتل 29صکوک اجاره رایتل ماهانه 

 

 

 

 

 

15.49% 

24.51% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 42428 1,782 بورس اوراق بهادار تهران

 02421 820 فرابورس ایران

 177 1,224 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران در شاخص بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 (18) زاگرس پتروشیمی زاگرس (168) وبملت بانک ملت

 (3) مارون پتروشیمی مارون (164) تاپیکو س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین

 6 ذوب آهن اصفهانسهامی ذوب  (123) پارس پتروشیمی پارس

 (8) هرمز فوالد هرمزگان جنوب 183 وامید گروه سرمایه گذاری امید

 (4) دماوند تولید نیروی برق دماوند (112) شخارک پتروشیمی خارک

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 افت بازارهای جهانی، اثرات تحریم و تردید در بازار

بازار با گرایشی مثبت به گروه های بانك, خودرو آغاز به کار کرد و نمادهای متاثر از قیمت های جهانی 

وبملت ادامه افزایش عرضه در مطابق با انتظار کار خود را با عرضه نمودند. در ادامه افزایش عرضه در نماد 

 .کلیت بازار را به ذنبال داشت

 

ذوب با توجه به تایید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ر جریان بود. در فلزی ها نیز معامالتی نوسانی د

فمراد و فوالی, فباهنر, وتوکا, فایرا, امروز نیز مورد توجه است و در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت. 

ا افت محدود روبرو شدند. فنوال نیز بفاسمین و فملی, فوالد, نمادهای مورد توجه بازار بودند. فپنتا از دیگر 

 .ذوب در بازار پرعرضه روز جاری نیز جالب توجه بودمیلیون سهمی  16صف خرید بیش 

 

شتران افت بیش شپنا و را بر اکثر نمادها افزایش داد.  در گروه فراورده های نفتی ادامه افت قیمت نفت فشار

شبهرن تك نماد مثبت شراز نیز با افت مواجه شدند. شاوان و شبریز, شبندر, درصدی را تجربه کردند و  8از 

 .شاوان نیز به صف فروش رسیدندونفت و واحدی روبرو شد.  4گروه با رشد نزدیك به 

 

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

ی محور می باشد در کنار آغاز تحریم ها علیه بخش انرژی از عمده متاثر از افت دسته جمعی بازارهای انرژ

شخارک, پارسان, شغدیر, پترول, شاراک, تاپیکو, زاگرس, پارس, ن گروه می باشد. ت قیمت ها در ایدالیل اف

اد تازه شامال از نمادهی همراه با فشار فروش بودند و نمشدوص و شفن, شکلر, شپارس, شپاکسا, شپدیس, 

شتوکا از معدود نمادهای مثبت گروه دتا به اینجای شکربن و شیران, فارس, شبصیربه همراه نمادهای وارد 

بازار در روز جاری بودند. در نمادهای پتروشیمی که حمایت به قدرت نمادهای گروه پاالیشگاهی نبود, 

 .ساندشخارک را به صف فروش رشغدیر و زاگرس, افزایش عرضه نماد 

 

و به کگل نیز کم حجم و متعادل کچاد و ا با تقاضای مناسبی همراه شدند. کدمکاما و کبافق, در معدنی ها 

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

امالت قابل قبولی را خاور نیز معوز با صف خرید آغاز کردند و نماد وبصادر امرووتجارت و در گروه بانك نماد 

وکار نیز مثبت و متعادلند. افزایش ونوین و ی صفر تابلو داد و ستد می شود و وبملت در حوالآغاز نمود. 
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وتجارت نیز پس وبصادر و کف مجاز قیمتی رساند و نمادهای  وبملت را بهوپست و عرضه در گروه بانك نماد 

وبملت که در گام های صعودی مواجه شدند. نماد ش از دو درصدی ی بیاز عرضه صف خرید با عقب نشین

اخیر گروه نیز تا همراهی نسبتا ضعیفی داشت با شایعاتی تایید نشده مبنی بر ادغام و البته عدم شناسایی 

سود حاصل از تسعیر ارز در گزارش حسابرسی شده, صف فروش سنگینی را تشکیل داد که جو گروه و البته 

وبملت و جمع شدن صف فروش تکذیب برخی شایعات پیرامون نماد ازار را نیز متاثر نمود. در ادامه با کلیت ب

وبصادر بودیم که البته مجددا عرضه صف را وتجارت و اهد تشکیل مجدد صف خرید در نماد سنگین نماد, ش

 .به دنبال داشت

 

خزامیا به صف خرید رسیدند و خساپا و ودیم. گروه خودرو و قطعه سازها معامالتی یکپارچه مثبت را شاهد ب

خموتور نیز از نمادهای خاذین و تانه تشکیل صف خرید قرار داشتند.خگستر نیز در آسخپارس و خودرو, 

مورد توجه در قطعه سازها بودن. با افزایش عرضه در بازار, عرضه صف خرید نمادها در گروه خودرو را نیز 

 .سبت به گروه بانك مقاومت بهتری در مقابل عرضه در این گروه صورت گرفتشاهد بودیم که البته ن

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

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

درصدی را  4وغدیر افت بیش از وصندوق و روز نیز با رشد قیمت همراه شد و وامید امای ها در چند رشته 

 .وبانك نیز از دیگر نمادهای مثبت گروه بودتجربه می کرد. نماد 

 

 .در گروه سیمانی همچنان فضا نوسانانی بود

 

دتماد از نمادهای مورد توجه و دزهراوی دفرا, مروز فضا تا حدودی پر عرضه بود. در گروه محصوالت دارویی ا

 .بازار بودند

 

ثبت گروه بودند. در افرا از نمادهای ممفاخر و رتاپ, پرداخت, مداران, مرقام, در گروه رایانه و اطالعات, 

داز نیز مثبت داد و ستدمی اپرریالی به صف خرید رسید.  6277وب در محدوده باالتر از _هایاطالعاتی ها 

 .نیز متعادل بود ودر نزدیکی صفر تابلو معامله شد اوانشود و 

 

رتکو با افت بیش ریالی داد و ستد شد و  6277رمپنا در سطوح نزدیك به در گروه خدمات فنی و مهندسی 

 .از دو درصدی مواجه بود

 

 دند و قشکر با معامالتی مثبت و پرتقاضا مواجه شقثابت و قشرین و قهکمت, کرنمادهای در گروه قند و ش
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 .بقیه نمادها متعادل داد و ستد شدند

 

حپترو در این حتوکا و توریل, سانی وبا گرایشی مثبت بود. نماد در گروه حمل و نقل نیز فضای معامالت نو

 .گروه مورد توجه بودند

 

رک, شخاپارس, تاپیکو, وبملت, ا بیشترین تاثیر از افت نمادهای در پایان معامالت روز جاری شاخص کل ب

واحدی روبرو شد. افت بازارهای جهانی به خصوص قیمت جهانی نفت و  368شپنا با افت حدود فوالد و 

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

ا در گروه خودرو و بانك و جاری در پی داشت. این در حالی بود که شاخص هم وزن با توجه به رشد قیمت ه

 .واحدی به کار خود پایان داد 27در برخی تك نمادها با رشد حدود 

 


