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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

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

 )1,06( )1،379( 128،522 شاخص كل

 0,19 36 19،014 شاخص كل هم وزن

 )0,52( )8( 1،483 فرابورس

 

 (ميليون سهم)معامالتحجم 

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

 )22( )635( 1،668 بورس اوراق بهادار تهران

 23 126 665 فرابورس ايران

 )17( )508( 2،333 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 )29( )120( 293 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
43 )312( )87( 

 )56( )433( 336 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغيير نسبت به 

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 31 35 148 معامالت عادي سهام در فرابورس

 )86( )32( 5 مالت عمده، بلوكي امع

 )61( )256( 161 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 )44( )254( 315 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)

 101 امين يكم امين يكم فرداصندوق درآمد ثابت 
صندوق س.اعتماد آفرين 

 پارسيان
 34 اعتماد

 19 آكورد صندوق س. آرمان آتي كوثر 70 فخوز فوالد خوزستان

    45 2وبصادر بانك صادرات

    22 كاماح حق تقدم باما

    20 2فوالد فوالد مباركه اصفهان

 

 

۵۴٫۶١%

۴۵٫٣٩%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 55 379 بورس اوراق بهادار تهران

 45 315 فرابورس ايران

 100 694 كل
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 نقشه بازار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير در شاخص فرابورس ايران بهادار تهرانتاثير در شاخص بورس اوراق 

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )5( ذوب ذوب آهن اصفهان )266( فوالد فوالد مباركه اصفهان

 2 هرمز فوالد هرمزگان جنوب )190( فملي ملي صنايع مس ايران

 )2( زاگرس پتروشيمي زاگرس )188( فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 )1( دماوند توليد نيروي برق دماوند )125( تاپيكو سر.نفت گاز و پتروشيمي تامين

 )1( مارون پتروشيمي مارون )124( جم پتروشيمي جم
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 :ركليت بازا

 امروز شاهد تشكيل صف هاي  خريد كاوه، فايرا، فسپا، شسپا در پيش گشايش بوديم.

 4و شسپا از نخستين  دقايق با اقبال همراه بود و در نهايت با صف خريد  گروه روانكار روز مثبتي را آغاز كرد

تومـاني   8500ميليوني به كار خود پايان داد. اين سهم  با فرض آزاد سازي نرخ فروش و نرخ خوراك ( دالر 

براي نرخ فروش محصوالت صادراتي و نرخ خوراك )،  مي تواند پتانسيل افـزايش سـوددهي داشـته باشـد و     

 ينه كم ريسكي براي سرمايه گذاري است.گز

،  نـرخ  97مـرداد   17نامه اي خطاب به فدراسيون حمل و نقل و لجستيك منتشر شده مبني بـر اينكـه از    

بر مبناي نرخ آزاد ارز محاسبه مي شود. با اين خبر، حسينا در گروه حمل و نقل با اقبال همراه  THCريالي 

ر خود پايان داد. ساير نمادهاي گروه من جمله حتوكا، توريل و حفارس ميليوني به كا 12شد و با صف خريد 

 نيز مورد توجه قرار گرفته و اين گروه سبزپوش به كار خود خاتمه دادند.

خودرويي ها معامالت خود را مثبت شروع كردند، هرچند به اندازه روز گذشته مثبت نبودند و پايان بازار نيز 

 ميليون سهم بيشترين حجم معامالتي گروه را نصيب خود كرد. 115مله سرخ پوش شدند. خساپا با معا

در گروه فلزات اساسي، ذوب با صف فروش سنگين همراه شد. در ميان فـوالدي هـا، كـاوه، هرمـز، فـوالژ در      

 اواخر بازار مورد توجه واقع شدند. صف خريد كاوه كه در دقايق نخست بازار متعادل بود، جالب توجه بود.

ميليون سهم معامله شد و حقوقي هـا   87ه بانكي، شاهد اقبال به وتجارت و وبملت بوديم. بانك ملت در گرو

 ميليون سهم خريداري كردند. 3,7

 پااليشي ها در اواخر بازار مورد توجه قرار گرفتند كه شاوان در اين ميان پيشتاز بود.

ـ  ميليـوني خـود بـه صـدر      10ا معـامالت  گروه ساختماني نيز معامالت مثبتي را پشت سر گذاشت. كيسون ب

 تقاضا راه يافت.

در مجموع بازار به روند اصالحي خود در گروههاي فلزي و پتروشيمي ادامه داد كه البته از شدت آن نسـبت  

 به روزهاي گذشته كم شده بود.


