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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %28,5 2,6,1 157,702 شاخص کل

 %28.6 20, 1,,,22 شاخص کل هم وزن

 %28,5 20 .1,02 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %2 6. 2,077 بورس اوراق بهادار تهران

 %2 22 2,226 فرابورس ایران

 %1 .25 22.,2 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %7- 67- ,1. معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
11 -22 -27% 

 %,- 5,- 05. جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

تغییر نسبت به روز درصد 

 گذشته

 11802 ., 2,2 معامالت عادی سهام در فرابورس

 22,8.1 22 2, مالت عمده، بلوکی امع

 822,- 22- 222 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ,1582 215 756 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(

 222 1میدكو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ,25 1پاكشو گروه صنعتی پاکشو

 1.1 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان .2 1شپنا پاالیش نفت اصفهان

 62 1وقوام بانک قوامین 25 1فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 16 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 25 1حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

 1 1ومهر اقتصادبانک مهر    

 

 

57.37% 

42.63% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 07827 05. بهادار تهرانبورس اوراق 

 21862 756 فرابورس ایران

 255 2606 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

 . زاگرس پتروشیمی زاگرس 261 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 . مارون پتروشیمی مارون 120 شپنا پاالیش نفت اصفهان

 2 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 152 فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 2- كگهر سنگ آهن گهرزمین 2,1 شتران پاالیش نفت تهران

 2 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 261 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

گروه خودرو همچنان با فشار فروش بیشتر نسبت به  .آغاز به كار كردبازار متعادل و با نوسانات مثبت در اكثر گروه های بزرگ 

 .كلیت بازار داد و ستد شد و در ادامه رشد تقاضا در این نمادها را نیز شاهد بودیم

 

 .ریالی صف خرید داشت 1625نماد تازه وارد تاصیکو با رشد حداكثری در محدوده 

 

 .نماد رمپنا امروز با رشد قیمتی همراه بود

 

در گروه فلزات اساسی نیز معامالت مثبت بود و ذوب با رشد بیش از سه درصدی روبرو شد. فوالد, فملی, فاسمین, فایرا, كاوه, 

 .فنوال, فسرب, فجر, فوالژ, فمراد, فجر, زنگان و كیمیا با رشد بیش از سه درصدی مواجه بودند

 

قابل توجهی را متحمل شدند امروز معامالتی سرتاسر مثبت را آغاز در گروه فراورده های نفتی كه درر روند منفی بازار افت 

 2كردند. شبریز, شراز, ونفت در سقف مجاز تقاضا داشتند و شتران نیز با توجه به خبر افزایش سرمایه جذاب رشد بیش از 

 .درصدی داشت. شپنا نیز در پایان معامالت به صف خرید رسید

 

ک نمادهای وساخت, ثاباد, ثفارس و وآذر در سقف مجاز پیگیری شد و این در حالی بود كه در گروه انبوه سازی معامالت در ت

 .جو گروه همسو با كلیت بازار نوسانی بود

 

جم, #در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالتی سرتاسر مثبت در جریان بود. شاراک, شیران, شغدیر, وپترو, شیراز, شپدیس, 

ب با نوسانات مثبت بیش از سه درصدی مواجه بودند و زاگرس پس از بازگشایی منفی در روز شپارس, شوینده, شامال, شلعا

 .گذشته امروز صف خرید داشت

 

ریال نوسان داشت و  2255خودرو باال تر از  .در گروه خودرو و قطعات, معامالت در نمادهای خودروساز متعادل و منفی بود

ریالی را حفظ  2155ریالی در حال معامله بود و خزامیا نیز سطح  2555در سطح  خساپا در صفر تابلو داد و ستد شد. خپارس

كرد. در قطعه سازها معامالت فضای بهتری دارد و شاهد صف خرید در نمادهای خدیزل, خشرق, خکار, ختراک و خپویش 

ل صف فروش قرار داد. صف فروش بودیم. در ادامه افزایش فشار فروش نماد خودرو, خپارس, خزامیا را مجددا در آستانه تشکی

در نمادهای گروه خودرو عقب نشینی نسبی خریداران در كلیت بازار را به دنبال داشت و در ادامه بهبود معامالت در نمادهای 

گروه خودر با توجه به رنج مثبت نماد خزامیا مشهود بود. افزایش محسوس تقاضا در نمادهای گروه خودرو كه افت تندی را در 

 . ح اخیر بازار متحمل شدند, در صورت ادامه می تواند خبر خوبی برای كلیت بازار محسوب شوداصال
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در گروه بانک معامالت در اكثر نمادها با نوسانات مثبت روبرو بود. وتجارت رشد بیش از سه درصدی داشت و وبملت و وبصادر, 

 .و دی از نمادهای منفی گروه بودند وپست, وسینا و وكار با رشد حدود دو درصدی مواجه شدند. ونوین

 

در گروه سیمان برخالف معامالت مثبت در كلیت بازار, نمادهای ستران, سفارس, سشرق, سپاها, سقاین, سدشت و سخاش 

 .ساراب, سخوز, سصفها از نمادهای مورد توجه گروه بودند .فشار فروش قابل توجهی داشتند

 

 .البر, غگلپا, غشان, غبهنوش, غفارس, غبشهر و غگرجی با اقبال بازار مواجه شدنددرگروه محصوالت غذایی نمادهای غاذر, غ

 

در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای فوالد, شپنا, فملی, شتران و فارس, شبندر و فخوز 

هیجانی كه در چند روز اخیر شدت گرفته بود,  واحدی روبرو شد. فاصله گرفتن نسبی سهامداران از رفتار 26,1با رشد حدود 

 .رشد مناسب بازار را در پی داشت هرچند حجم معامالت چندان قابل توجه نبود


