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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %4154- 243- 311,552 شاخص کل

 %41.3 151 51,225 شاخص کل هم وزن

 %4143- 2- 2,453 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %52- 444- 3,354 بورس اوراق بهادار تهران

 %5 32 5,133 فرابورس ایران

 %3- .45- 4,143 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %.3- 213- 3.5 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
2 -52 -35% 

 %33- 2.5- 3.4 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 3133- 54- 51. معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,444144 53 44 مالت عمده، بلوکی امع

 54131 .3 313 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 1133 15 .5,45 جمع
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 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(

 434 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 25 ياساتايرورابر ايران 3پاسا

 32 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد   

      

      

      

 

 

41.76% 

56.23% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 431.5 355 اوراق بهادار تهران بورس

 15133 .545 فرابورس ایران

 544 5332 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

 54- مارون پتروشیمی مارون 513- شپنا پااليش نفت اصفهان

 .- میدکو هلدينگ صنايع  معدنی خاورمیانه 545 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 3 دماوند تولید نیروي برق دماوند 523- فارس صنايع پتروشیمی خلیج فارس

 3 ماديرا صنايع ماشین هاي اداري ايران 523- تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 3 زاگرس پتروشیمی زاگرس 543- شبريز پااليش نفت تبريز

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .اخابر آغاز به کار کردرمپنا و بازار کم حجم و متعادل و با گرايش نسبی به گروه خودرو و برخی تک نمادهايی همچون 

 
 .ماديرا امروز نیز رشد قیمتی را شاهد بوديمدر نماد 

 
 .اخابر امروز نیز با اقبال بازار روبرو بودمعامالت نماد 

 
 .افت قیمت ها در اکثر نمادها بوديم در گروه فراورده هاي نفتی امروز معامالتی منفی و کم حجم در جريان بود و شاهد ادامه

 
اوان با افت محدود داد و اپرداز و و  ريال داشت 3444وب معامالت مثبت و پرحجمی را در آستانه _هايدر گروه اطالعات, 

 .ستد شدند

 
 .از نمادهاي مورد توجه بودند داناومعلم و آسیا, اتکاي, ت با گرايش مثبت همراه بود. در بیمه اي ها معامال

 
 .سصفها از نمادهاي مورد توجه گروه بودندسفار, در سیمانی ها معامالت متعادل بود, 

 
شامال و شکربن, پترو, وشغدير و شیران,  در گروه محصوالت شیمیايی معامالتی متعادل و اصالحی در جريان بود و نمادهاي

 .شوينده مورد توجه بودند

 
 .سدبیر مورد توجه بودندوتوسم و وبوعلی, وگستر, وبیمه, در گروه سرمايه گذاري معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 
ی, نوسان فملفوالد, ريالی داد و ستد شد.  5144سطح  ذوب مجددا امروز دردر گروه فلزات اساسی معامالت متعادل بود و 

 .فنوال از نمادهاي مورد توجه در گروه بودندفوالي,  فسرب, فروس,محدود داشتند و 

 
سصفها سیمانی ها معامالت نوسانی بود و  در انبوه سازها معامالت مثبت بود و عمده نمادها با رشد قیمت همراه شدند. در

 .زيست آغاز شده امروز نیز ادامه داشتمثبت کاشی سازها که چند رو امروز نیز مورد توجه بود و روند

 

 
توريل از نمادهاي مورد توجه حسیر و حآسا, در حمل و نقلی ها معامالت مثبت بود و عمده نمادها با رشد قیمتی همراه بودند. 

 .بودند
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قطعه سازها رشد قیمت همراه شدند. در  خپارس در سقف مجاز پیگیري شد و عمده خودروسازها بادر گروه خودرو معامالت 

 .خديزل مورد توجه بودندخزر و خمحور, ختراک, ختور, تک نمادها همچون  نیز فضاي معامالت مثبت بود و برخی از

 
 .در بانک ها داد و ستدهاي متعادل و منفی را شاهد بوديم

 
 .چه مواجه شدنددر دارويی ها و محصوالت غذايی امروز نیز معامالت نوسانی بود و قند و شکري ها با افت يکپار

 
واحدي روبرو شد. افت  243با افت حدود  شبندرشبريز و  تاپیکو,فارس, شپنا,  در بازار امروز شاخص کل متاثر از رشد نمادهاي

داده است و شاهد عقب  جهانی تمايل به اصالح در نمادهاي بزرگ و وابسته به اين بازارها را افزايش فرسايشی در بازارهاي

 .ها در بازار داخل نیز هستیمنشینی قیمت 


