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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2026- 32- 061,832 شاخص کل

 %8045- 140- 53,665 شاخص کل هم وزن

 %8088 66 6,281 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %68- 8,5,1- 6,513 بورس اوراق بهادار تهران

 %03- 4,2- 8,684 فرابورس ایران

 %62- 0,211- 22,,4 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %4 33 8,123 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
048 11 51% 

 %, 835 0,241 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
 تغییر نسبت به روز

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 48055- 600- 456 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6322 63 63 مالت عمده، بلوکی امع

 5048- 1- 842 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 68034- 0,6- 362 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(

 665 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 328 فوالد مباركه اصفهان 0فوالد

 62 تجارت الکترونیک پارسیان كیش 0تاپکیش 4,4 پتروشیمي جم 0جم

 80 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 440 گروه پتروشیمي س. ایرانیان 0پترول

    ,46 نهادهاي مالي بورس كاالي ایران 0نکاال

    ,, سپاهاننفت  0شسپا

 

 

26.42% 

70.50% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 33043 0241 بورس اوراق بهادار تهران

 06056 362 فرابورس ایران

 822 0331 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

 62 مارون پتروشیمي مارون 443 فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 3 زاگرس پتروشیمي زاگرس 062- همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 0 بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا ,84- اخابر ایرانمخابرات 

 0 شراز پاالیش نفت شیراز 842 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 0 مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران 862 شخارك  خارك  پتروشیمي

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

آغاز به كار كرد و در ادامه صف فروش نماد  بازار مثبت, متعادل و با گرایش به محدوده هاي منفي در گروه بانک و خودرو

 .كلیت بازار افزایش داد خودرو تا حدودي فشار را بر گروه و

 
 .فپنا از معدود نمادهاي مورد توجه بودندفوالژ و كاوه در گروه فلزات اساسي معامالت كم رمق دنبال شد و 

 
درصدي نیز  4رمپنا معامالت كه معامالتي مثبت و متعادل را ثبت كرده بود در مقاطعي با افزایش تقاضا با رشد بیش از نماد 

 .داد و ستد شد

 
 .ه بودكدما مورد توجدر معدني ها 

 
درصدي و در مرحله پیش گشایش در سطح  52سمگا پس از ارائه توضیحات در رابطه با رشد در گروه هتل و رستوران, نماد 

درصدي  8گکوثر كه در ابتداي بازار صف فروش را نیز تجربه كرد, با رشد بیش از  ریالي تقاضا داشت و نماد كوچک 3822

ریالي  3132در حال داد و ستد شد كه تا محدوده  درصدي 4ز بازگشایي با رشد حدود سمگا در حالي پس امواجه بود. نماد 

 .نیز رشد داشت

 
 .در گروه الستیک و پالستیک صف فروش یکپارچه نمادها را ثبت كرد

 
ان شراز نوسشبریز و شنفت, نمادهاي نمادهاي  در گروه فرآورده هاي نفتي, معامالت در محدوده هاي منفي آغاز شد و تک

اخیرا در لیست  معامالت در نمادهاي گروه فراورده هاي نفتي خصوصا نمادهاي پاالیشگاهي كه مثبت داشتنند. در ادامه بهبود

 .بودواگذاري هاي دولتي نیز قرار دارند, محسوس 

 
زاگرس, شیران, دهاي و نما معامالت با متعادل بود در گروه محصوالت شیمیایي كه روز گذشته با اقابل بازار روبرو بود امروز

جم كه امروز زیر كردند.  پاكشو رشد بیش از سه درصدي را ثبتشامال و ساینا, ,مارون, شکرین,  شغدیر,شخارك, شگل, 

نیز نوسان مثبت داشت. رشد قیمت و نزدیکي به محدوده سقف مجاز در  پیلن را به بازار عرضه میکند_جممجموعه خود یعني 

زاگرس با افزایش تقاضا در نماد  ورود شاخص كل به محدوده مثبت را در پي داشت. بر خالف روند حاكم بر بازار فارس,نماد 

 .سقف قیمتي قرار گرفت

 

 
دكپسول دزهراوي و طوري كه به جز نماد  با افزایش عرضه در بازر شاهد افت یکپارچه در گروه محصوالت دارویي بودیم به

 .گرفتند ه خودعمده نمادها روندي منفي ب
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مثبت داشتند, معامالت همسو با وضعیت كلي بازار  ثباغ كه نوساناتپ و _اس_آكرمان, سازي به جز نمادهاي  در گروه انبوه

 .روندي اصالحي داشت

 
درصدي داشت و  1كنفرانس رشد بیش از  وبهمن پس از ارئه نتایجدر گروه سرمایه گذاري معامالتي منفي در جریان بود. 

 .همراه با صف خرید در گروه بودند ونیکي از نمادهايوبوعلي و تال, اع

 
 .اپرداز امروز نیز با افت قیمتي همراه بوددر گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 
 .افرا نوسان مثبت بیش از یک درصدي داشتمداران صف خرید و  در گروه رایانه

 
 .حریل نیز رشد بیش از دو درصدي را ثبت كردو  حآسا امروز نیز صف خرید داشتدر حمل و نقلي ها 

 
سدشت بودیم. عمده نمادهاي گروه امروز روندي اصالحي سبزوا و سقاین, سفارس, در گروه سیمان نیز شاهد رشد نمادهاي 

 .در پیش گرفتند

 
 .گروه كاشي و سرامیک نیز روند منفي یکپارچه اي را ثبت كرد

 
 .د روند منفي در همه نمادها بودیمدر گروه كوچک محصوالت كاغذي شاه

 
 .دانا مورد توجه بودند و عمده نمادهاي گروه با نوسانات منفي مواجه شدندودي و در گروه بیمه 

 
خزامیا نیز با اصالح بیش از سه درصدي  خپارس ودرصدي داشتند و  4خساپا افت بیش از خودرو در گروه خودرو و قطعات, 

است.  خپویش كه با صف خرید نیز همراه بود, یکپارچه منفي آغاز شدهبه جز در نماد  سازها نیز مواجه شد. معامالت قطعه

 .خودرو نماد را به صف فروش رساندافزایش عرضه در نماد 

 
 ر با خبر افزایش سرمایه موردووخامتوقف شد و  براي تسعیر ارز 3522وبملت با تایید نرخ در گروه بانک معامالت نوساني بود. 

 .دیگر نمادهاي مورد توجه بودند وپارس ازدي و توجه بود. 

 
 .همراه با صف فروش همراه بودنداخابر و در گروه مخابرات برخالف چند روز اخیر هر دو نماد 

 
شد. واحدي روبرو  ,5اخابر با افت حدود همراه,  در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي

اقبال بازار به  كوچک بازار كه از روز گذشته مشهود بود افت شاخص ها را در پي داشت و از طرفي فشار بر نمادها و گروه هاي

 .وزن افت محسوسي را ثبت نمود پتروپاالیشي ها از شدت افت شاخص كل كاست, هرچند شاخص هم


