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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %6752- 5,0,7- 664,642 شاخص کل

 %707,- 7,245- 40,027 شاخص کل هم وزن

 %757,- 766- 725,, فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %0, 644 7,775 بورس اوراق بهادار تهران

 %75- 65- ,, فرابورس ایران

 %,6 675 7,750 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %0, 644 7,775 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
,, -65 -75% 

 %,6 675 7,750 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 ,276- 66- 652 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6,600700 2 75 مالت عمده، بلوکی امع

 65757 67 604 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ,776 5 ,56 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(

 515 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 5شبصیر 998 گروه پتروشيمي س. ايرانيان 2پترول

 515 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد   

 99 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد   

      

      

 

 

68.56% 

91.44% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 47774 7750 بورس اوراق بهادار تهران

 2766, ,56 فرابورس ایران

 700 ,,75 کل
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 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

هیجان فروش و رفتار نه چندان منطقی در بازار باعث  .بازار متعادل و منفی و با فشار فروش در اکثرگروه ها آغاز به کار کرد

یکپارچه بازار حتی در نمادهایی با ریسک اندک و قیمت هایی نازل باشیم. وضعیت مناسب در بازارهای  شد تا شاهد افت

جهانی, تثبیت نرخ دالر نیما و البته بهبود محسوس فضای سیاسی همگی گویای فقدان منطق در رفتار کنونی سهامداران به 

 .خصوص در نمادهایی که روند سودسازی و قیمتی منطقی دارند بود

 

خپارس  ,تکمبا ,کساوه ,کترام ,شتران ,چفیبر ,در پایان معامالت امروز نمادهای وتوشه وپخش, خرینگ دانا, دلقما غالبر فنوال

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و شلعاب جهت برگزاری مجمع عمومی فوق 

 .العاده متوقف شدند

 

در گروه فلزات اساسی معامالت همسو با کلیت بازار منفی بود. ذوب به صف فروش رسید و فوالد افت بیش از سه درصدی 

فنورد از نمادهای همراه با صف فروش در گروه فمراد, فسپا, وتوکا, زنگان, فروس, فراور, فایرا, داشت. فلوله, فباهنر, وتوکا, 

 .بودند

 

 .ویی جو عمومی معامالت امروز منفی بوددر گروه محصوالت دار

 

در گروه فرآورده های نفتی شاهد معامالتی سرتاسر منفی بودیم. هرچند نمادهای پاالیشگاهی در کف مجاز تقاضا دارند اما 

 .تمایلی به رشد قیمت ها دیده نشد

 

 .در رابطه با تغییر نرخ ها متوقف شدندکگل به دلیل شفاف سازی کچاد و در معدنی ها افت نمادها را شاهد بودیم و البته 

 

نوری تازه وارد نیز متاثر از وضعیت در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالت منفی بود و عمده نمادها با افت قیمت همراهند. 

ی حفظ درصد 6منفی بازار با عرضه روبرو و متعادل شد هرچند تقاضا در این نماد همچنان مناسب بود رشد قیمتی باالتر از 

 .شد

 

درصدی روبرو بودند. جمع شدن صف  6در گروه خودرو و قطعات, معامالت منفی آغاز شد و عمده نمادها با افت بیش از 

 .خپارس نیز نتوانست بهبود جو گروه را به دنبال داشته باشدخودرو و فروش نمادهای 
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وپاسار را نیز به صف د و هیجان فروش نماد ارزنده در گروه بانک معامالت همه نمادها با افت قیمتی حداکثری همراه بودن

 .وتجارت از معدود نمادهای متعادل گروه بودندوخاور و فروش رساند. 

 

 .رتکو نیز امروز با افت مواجه شدندرمپنا و نماد 

 

تاپیکو با وامید و شتران, ا, رمپنشبندر, فوالد, فارس, در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهای 

واحدی روبرو شد. بازار متاثر از روند اصالحی که از روز قبل مشهود بود با افت شدیدی همراه شد و هیجان  50,6افت حدود 

 .فروش همه گروه ها و نمادهای را متاثر نمود


