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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 0.6. 746 763,381 شاخص کل

 010. 6.2 66,3.8 شاخص کل هم وزن

 (70.6) (66) 76.,6 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 76048 603 6,666 بورس اوراق بهادار تهران

 72066 768 7,766 فرابورس ایران

 74012 .44 3,471 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 2046 42 010 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
7. (77) (0304.) 

 8023 31 060 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (4011) (77) 662 معامالت عادی سهام در فرابورس

 768026 02 27 مالت عمده، بلوکی امع

 (03022) (746) 768 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 (76030) (..7) 441 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

 ریال()میلیارد 

 325 7میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 72 امین یکم ص. درآمد ثابت امین یکم فردا

 72 7مبین پتروشیمی مبین
-صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان

 د
 772 اعتماد

 73 7بساما بیمه سامان 73 پارند ص.س.پارندپایدار سپهر

 01 7تبرک تبرکگروه کارخانجات صنعتی  01 7وغدیر سرمایه گذاری غدیر

 7 صایند د-ص.س.گنجینه آینده روشن 2 217صایتل %70صکوک اجاره رایتل ماهانه 

 

 

56.05% 

49.75% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 08060 062 بورس اوراق بهادار تهران

 43070 441 فرابورس ایران

 ..7 38.,7 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

 (.7) میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (.72) شپنا پاالیش نفت اصفهان

 (2) زاگرس پتروشیمی زاگرس (760) پارس پتروشیمی پارس

 0 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 786 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 (0) مارون پتروشیمی مارون 780 وبملت بانک ملت

 (0) هرمز فوالد هرمزگان جنوب (702) شتران پاالیش نغت تهران

 نقشه بازار:
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 :ربازاکلیت 

 عرضه در پتروپاالیشی و اقبال به بانک

پاالیشی شاهد -بازار امروز با گرایش به نمادهای بانکی و خودرویی آغاز به کار کرد و در گروه های پترو

افزایش عرضه بودیم. فلزی ها و معدنی ها نیز متعادل داد و ستد شدند و در ادامه افزایش عرضه در نمادهای 

مشهد بود. نزدیکی به موعد اعمال تحریم های بخش انرژی از مهم ترین دالیل افت  بزرگ ان گروه ها نیز

 .قیمت ها در گروه های مرتبط بود

 

در فلزی ها ذوب صف خرید داشت, وتوکا, فباهنر, فمراد, فوالی و فپنتا معامالت مثبتی داشتند و فوالد, 

 .فجر با افت قیمتی همراه شدندس, فرس و فملی, هرمز, فخوز, میدکر, ارفع, فنوال, فزرین, کیمیا, فخا

فشار فروش روبرو بودند. از طرفی شرانل صف خرید در گروه فراورده های نفتی نمادهای گروه پاالیشی با 

نی بازار شبهرن نیز مثبت بودند. فشار فروش در گروه های فراورده های نفتی در دقایق میاداشت و شپاس و 

 .شتران به نزدیکی کف مجاز قیمتی نزدیک می شوند افزایش یافت و نمادهای شپنا و

 

شامال با معامالتی مثبت در محصوالت شیمیایی شغدیر, شپترو, شکربن, وپترو, شتوکا, شپاکسا, شسینا و 

همراه بودند و نمادهای پتروشیمی افت قیمتی را تجربه کردند. گزارش های فعالیت مهرماه که بعضا با افت 

 .از این نمادها همراه بود از جمله دالیل عقب نشینی نسبی خریداران می باشدمقداری فروش در برخی 

در معدنی ها که معامالتی مثبت را آغاز کرده بودند نیز همسو با جو کلی بازار در گروه های بزرگ شاهد افت 

 .قیمتی در اکثر نمادها بودیم

 

ساپا به صف خرید رسید و خر جریان بود. التی سرتاسر مثبت ددر گروه خودرو و قطعه ساز امروز نیز معام

سقف مجاز قیمتی بودند و دو نماد خگستر نیز در سقف قیمتی تقاضا داشت. بقیه نمادها در حال رسیدن به 

 .خلنت امروز و تا این دقایق با افت همراه شدندختراک و 

 

ثمسکن, ثنوسا, وساخت, ود. وز معامالتی مثبت در جریان بدر گروه انبوه سازی پس از افت سنگین اخیر, امر

 .وآذر تنها نماد مثبت گروه بودثاباد, ثغرب, ثپردیس, وتوس, ثشرق و ثباغ صف خرید داشتند و 

سرود #تی بهتر در جریان بود و نمادهای سدور, سشرق, سپاها, ستران, سبزوا, در گروه سیمانی امروز معامال

 .سخاش مورد توجه بودندو 
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وسینا با صف خرید ی یکپارچه مثبت در جریان بود. وتجارت, وبصادر, وبملت, وخاور و در گروه بانک معامالت

وکار تنها نماد همراه با افت عادل و مثبت را پشت سر گذاشتند. همراهند و بقیه نمادها نیز معامالتی مت

 .قیمتی در گروه بود

 

توجه بودند. در اطالعاتی ها نیز ورد افرا مو مفاخر گروه رایانه و اطالعات, نمادهای مرقام, مداران, در 

 .اپرداز به صف خرید رسیدندوب و _های

 

یز معامالت مثبتی در جریان بود. غبشهر, تبرک, غپاک, غالبر, غشهداب, غشاذر, در گروه محصوالت غذایی ن

 غبهنوش از نمادهای همراه با صف خرید بودندغمارگ, غشان, غاذر و 

. 

د معامالتی یکپارچه منفی امالت مثبت در گروه محصوالت غذایی, شاهدر گروه قند و شکر برخالف مع

 .قمرو تک نماد مثبت گروه بودبودیم. 

 

کیسون در روز سرتاسر مثبت ساختمانی ها با افت رشد بیش از سه درصدی ربرو بود . رمپنا بادر تک نمادها 

خصدرا رشد با ریالی نوسان داشت.  ...36-...32واحیا در محدوده به درصدی مواجه شد.  3بیش از به 

 .ریالی نوسان داشت ..33کسرا در محدوده درصدی روبرو شد.  7افت از 

 

 .وصندوق باافت نسبی مواجه شدنددر چند رشته ای ها وامید و وبانک مورد توجه بودند و وغدیر و 

 741وبملت با رشد حدود  از رشد نمادهای وامید, در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر

واحدی روبرو شد. نزدیکی به موعد اعمال تحریم ها علیه بخش انرژی ایران و تمایل به فروش در روز پایانی 

 .هفته, فشار بر گروه بزرگ بازار را در پی داشت, هرچند گروه های کوچکتر امروز با رشد مواجه شدند

 


