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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0.5. 24 525,252 شاخص کل

 %020. 554 02,,., شاخص کل هم وزن

 %020.- ,6- .2,54 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %55 2.0 5,525 بورس اوراق بهادار تهران

 %4 44 6,620 فرابورس ایران

 %60 ,.2 2,244 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %25- 224- 022 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
22 -, -65% 

 %26- 222- 000 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

    معامالت عادی سهام در فرابورس

    مالت عمده، بلوکی امع

    اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

    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(

 ,5 آفرين پارسیانصندوق س.اعتماد  اعتماد .5 گروه پتروشیمي س. ايرانیان 5پترول

 ,5 تولیدات پتروشیمي قائد بصیر 5شبصیر 62 گروه دارويي بركت 5بركت

 2 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 4  ايران  مس  صنايع  ملي 5فملي

    5  بازنشستگي صندوق گذاري سرمايه 5وصندوق

      

 

 

52.93% 

47.68% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 25024 000 بورس اوراق بهادار تهران

 200,6 0.0 فرابورس ایران

 ..6 6202 کل
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 فرابورس ایرانتاثیر در شاخص  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 60- مارون پتروشیمي مارون 602- اخابر مخابرات ايران

 ,- زاگرس پتروشیمي زاگرس .,6- پارس پتروشیمي پارس

 2 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 620- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 2 میدكو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 622 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 2- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 626 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, كم حجم و مثبت و با گرايش به نمادهاي همراه با عملکرد بهتر در تیرماه آغاز به كار كرد

 

 .وپخش بازگشايي شدنددزهراوي, ختراک, والبر, نمادهاي 

 

ريالي درگیر  ..00شتران نیز با سطح داشتند و  شراز تقاضاي بهتريشاوان و در گروه فراورده هاي نفتي همچنان نمادهاي 

 .مثبت داشتند شرانل نوسانونفت و اما تحرک خاصي از خود نشان نمي دهند و در ديگر نمادها  شبريزشپنا و شبندر, بود. 

 

 .قاضا داشتدانا همچنان در سقف مجاز تدر گروه بیمه پس از رالي چند روزه امروز شاهد استراحت نمادها بديم و البته 

 

توماني نیز افت را تجربه كرد با افزايش  622ذوب منفي شروع كرد و تا سطح در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود. 

فملي و  .ريالي بازگشت داشت ...2گزارش هاي خوبي به بازار مي دهد و امروز از سطح  فوالد همچنانتقاضا روبرو شد. 

فوالي از فمراد, فسپا, فسرب به كف مجاز رسید. كه  دودي را تجربه كردند و اين در حالیستفاسمین نیز نوسانات مثبت مح

داشت. تشکیل صف خريد  ذوب كه صعود بیش از سه درصدي قیمت را در پيبودند. رشد تقاضا در نماد  نمادهاي مورد توجه

 .ذوب پس از مدت ها نوسان منفي جالب توجه بوددر نماد 

 

 .ودي مورد توجه بودندوملل و ک نماد در گروه بان

 

 .كچاد امروز رشد بیش از دو درصدي را ثبت كرددر گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و كم نوسان را شاهد بوديم و 

 

افت قیمت ها در نمادهاي بزرگ گروه  در گروه محصوالت شیمیايي معامالت متعادل و با گرايش اصالحي دنبال شد و شاهد

. وز گذشته امروز روند اصالحي داشتوري نیز پس از بازگشايي مطلوب رن درصدي داشت و 5پیلن افت حدود _جمبوديم. 

شیراز نیز قابل توجه شامال و شپاكسا,  شیران از معدود نمادهاي مورد توجه گروه بودند. افزايش تقاضا در نمادهاي شگل و

 .است

 

خساپا رشد بیش از سه درصدي بوديم.  اصالح امروز شاهد رشد نسبي قیمت ها در گروه خودرو و قطعات, پس از چند روز

ختور, ختوقا, خگستر, كرد و با رشد حدود يک درصدي داد و ستد شد.  ريالي را حفظ ...2داشت و خودرو نیز سطح 

 .از نمادهاي مورد توجه بودند خمحركه
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 24شتران, با رشد حدود كچاد, فوالد, پارسان,  یر از رشد نمادهايدر پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاث

اخبار تاثیر گذار  از رشد چند ماه اخیر گرايش به تک نمادها با داليل بنیادي دارد و نقش عوامل و واحدي روبرو شد. بازار پس

 .بنیادي در رفتار سرمايه گذاران پررنگ تر شده است


