
 بسم 
 الرحمن الرحيم                                            
 )٢١/٠٥/١٣٩٧گزارش روز بازار(

 

 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 0,69 888 129،901 شاخص كل

 0,41 77 18،978 شاخص كل هم وزن

 0,83 12 1،491 فرابورس

 

 (ميليون سهم)حجم معامالت

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

 41 678 2،303 بورس اوراق بهادار تهران

 )32( )261( 539 فرابورس ايران

 17 417 2،843 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 22 76 413 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
356 215 152 

 60 291 769 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغيير نسبت به روز 

 گذشته

نسبت به روز درصد تغيير 

 گذشته

 4 5 113 معامالت عادي سهام در فرابورس

 )49( )37( 38 مالت عمده، بلوكي امع

 135 240 418 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 57 207 570 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)

 3،120 2فوالد فوالد مباركه اصفهان
معدني خاور  هلدينگ صنايع

 ميانه
 309,72 2ميدكو

 158 امين يكم صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا
صندوق س.اعتماد آفرين 

 پارسيان
 41,34 اعتماد

 22,25 آكورد صندوق س. آرمان آتي كوثر 18 2فملي ملي صنايع مس ايران

 13,18 3كاال نهادهاي مالي بورس كاالي ايران 9 2وبصادر بانك صادرات

    22 رمپنا مپناگروه 

 

 

۵٧٫۴۶%

۴٢٫۵۴%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 57 770 بورس اوراق بهادار تهران

 43 570 فرابورس ايران

 100 1،340 كل
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 نقشه بازار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 12 مارون پتروشيمي مارون 151 پارس پتروشيمي پارس

 6 زاگرس پتروشيمي زاگرس 145 پارسان گسترش نفت و گاز پارسيان

 )2( هرمز فوالد هرمزگان جنوب )122( فملي صنايع مس ايرانملي 

 )2( شراز پااليش نفت شيراز 96 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 )2( شاوان پااليش نفت الوان 93 شپديس پتروشيمي پرديس
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 :ركليت بازا

مشهود بود، اقبال به گروههاي  معامالت امروز، صف هاي خريد سنگيني در پيش گشايش به همراه نداشت. اما آنچه

 مغفول و جامانده از بازار بود.

 توجه به نمادهاي البرز و آسيا در گروه بيمه، و نمادهاي زبينا و زقيام در گروه زراعت در نوع خود جالب بود.

 پس از آنكه شاخصي نفسي تازه كرد، مجددا نمادهاي پتروشيمي پس از استراحت روز قبل، وارد دور شدند.

اي ها را در معرض توجه قرار داد كه در ميان آنها معامالت درصدي نرخ كود اوره حمايتي، اوره  25ر افزايش خب

شپديس ، جذاب و پوياتر از سايرين بود. علي رغم افزايش عرضه ها توسط صندوق صبا در پتروشيمي ها، معامالت 

شپديس، شپترو با صف خريد به كار خود پايان دادند. اين گروه پر قدرت پيش رفت تا با اين عرضه ها مقابله كند. 

 مارون از دامنه منفي به مثبت حركت كرد. افزايش تقاضا در پارس و پارسان نيز قابل تحسين بود.

در گروه فلزي ها شاهد بازگشايي فملي و فسرب بوديم. فملي در دامنه منفي بازگشايي شد و با حمايت حقيقي ها 

يت معامالت پر حجم اين نماد در دامنه منفي يك درصدي پايان يافت. حقوقي ها در اين نماد همراه بود ولي در نها

 ميليون سهم خريداري كردند. 33بيش از 

كاوه پس از بازگشايي با حمايت حقيقي ها   درصدي را ثبت كنند. 3فاسمين و فزرين توانستند رشد تا حوالي مثبت 

فخوز و ارفع نيز در ميان فوالدي ها مثبت و متعادل به كار خود پايان درصدي پيش رفت. فوالد ،  4,5تا مثبت 

 دادند.

درصدي به تابلو بازگشت و در  1,4در ميان معدني ها، معامالت نسبتا مثبت و متعادل پيش مي رفت. كاما با رشد 

 درصدي به كار خود پايان داد. 2محدوده مثبت 

ي خود، با صف خريد همراه بود. فاراك ديگر همگروهي فاذر نيز صف  فاذر در دومين روز پس از بازگشايي مفتضحانه

 ميليوني تجربه مي كرد. 40خريد 

 اما در نهايت مي رسيم به ليدر سنتي و خاك خورده ي بازار كه مدتها است به كناري رانده شده است.

ا تشكيل صف خريد مجددا سكان ليدر توجه به گروه خودرو و قطعات، از ديگر اتفاق هاي مهم بازار امروز بود. سايپا ب

ميليون سهم متعادل شد. نماد خودرو نيز از اين رشد بي نصيب نماند و  152گروه را در دست گرفت و پس از معامله 

خودرو و بسته   با صف خريد كم حجمي به كار خود پايان داد. احتمال حذف شوراي رقابت در جريان قيمت گذاري

 ه، از داليل اين رشد عنوان مي شد.حمايت ارزي براي اين گرو


