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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %38.0 1,,,2 126,612 شاخص کل

 %38.1 131 .,.,10 شاخص کل هم وزن

 %38,0 .2 1,601 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 بت به روز گذشتهدرصد تغییر نس تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %.1- .1,20- 0,013 بورس اوراق بهادار تهران

 %6 .. 2,613 فرابورس ایران

 %10- .1,36- 63.,6 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %13- 0.1- 2,013 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
1, 3 3% 

 %13- 0.1- ,2,06 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 811. 11 022 معامالت عادی سهام در فرابورس

 006806 ,0 .1 مالت عمده، بلوکی امع

 20812- 11- 211 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 .82. .0 32, 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(

 102 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان ,21 1تنوین تامین سرمایه نوین

 03 1فزرین زرین معدن آسیا 216 1وسپه  پهس  گذاری سرمایه

 6 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر   

      

      

 

 

69.09% 

30.91% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 .6.83 ,2,06 بورس اوراق بهادار تهران

 038.2 32, فرابورس ایران

 233 .1,16 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

 , کگهر سنگ آهن گهرزمین .10 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 0 میدکو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 121 جم پتروشیمی جم

 1 شراز پاالیش نفت شیراز 2.0 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 1- مارون پتروشیمی مارون 210 وغدیر  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه

 2 شاوان پاالیش نفت الوان 213- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار مثبت و متعادل و با گرایش به گروه فلزات اساسی و خودرو و قطعات آغاز به کار کرد و در ابتداي معامالت شاخص کل 

 .واحدي را تجربه کرد و در ادامه افزایش عرضه در اکثر نمادهاي بزرگ بازار بودیم 1333رشد بیش از 

 

 .میلیونی داشت 20ف خرید مجددا در سقف قیمت تقاضاي بیش از نماد رمپنا امروز نیز پس از عرضه کامل ص

 

 .در گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با افت داد و ستد شدند

 

درصدي داد و ستد شد. فملی و ذوب نیز رشد بیش از  0در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت بود و نماد فوالد بارشد حدود 

 .ه, فنوال, فسرب, فرارور, زنگان و فخاس از نمادهاي مورد توجه گروه بودنددو درصدي داشتند و فلول

 

در گروه فراورد هاي نفتی معامالت مثبت آغاز شد و شپنا, شتران, شبریز رشد بیش از یک درصدي داشتند. شاوان و شراز پس 

ت و شپاس به دلیل نوسان بیست از عرضه صف خرید متعادل داد و ستد شدند و شبندر در صفر تابلو نوسان داشت و ونف

درصدي متوقف شدند. افزایش عرضه در نمادهاي بزرگ بازار پس از رشد مناسب اخیر محسوس بود و عقب نشینی نسبی به 

 .خصوص در نمادهاي پتروپاالیشی را شاهد بودیم

 

 .و با افزایش عرضه به پایان رسیددر گروه سرمایه گذاري نیز نمادهاي وضعیت همسوبا بازار مثبت آغاز 

 

 .در چند رشته اي ها وغدیر مثبت آغاز کرد و با عرضه به پایان رساند دیگر نمادها نیز همسو با روند بازار داد و ستد شدند

 

در معدنی ها نیز همسو با کلیت گروه هاي بزرگ بازار, معامالتی مثبت در جریان آغاز شد. تاصیکوي تازه وارد صف خرید 

درصدي را تجربه کردند و کچاد, کگل, ومعادن نیز مثبت و  1سنگینی داشت و کمنگنز, کگهر کدما و کبافق رشد بیش از 

 .متعادل بودند و در ادامه افزایش عرضه ها در اکثر نمادها مشهود بود

 

جاز عقب نشینی کرد و مجددا وساخت از سقف م .در انبوه سازها نیز افزایش عرضه ها عقب نشینی اکثر نمادها را در پی داشت

 .درصدي داشتتند 1به صف رسید و ثتران, ثمسکن, ثغرب, ثاباد, ثعمرا و ثشرق افت بیش از 

 

تومانی با عرضه روبرو شد و به صف فروش رسید. سدور, سشرق, سپاها,  2333در گروه سیمان نماد ستران در نزدیکی سطح 

 .بازار بودند سفار و سقاین نیز از دیگر نمادهاي مورد توجه
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 .در گروه محصوالت کانی غیرفلزي, عمده نمادها با عرضه روبرو شدند. کاذر از جمله نمادهاي مورد توجه بود

 

 .در گروه عرضه برق نیز نماد بفجر مورد توجه بود

 

سه درصدي در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالت مثبت آغاز شد, پارس, شیران, فارس, تاپیکو, کرماشا رشد بیش از 

ریالی قرار داشت. خراسان, شلعاب, شبصیر در سقف مجاز تقاضا داشند و در  333,داشتند و شاراک نیز در آستانه لمس سطح 

ادامه با افزایش عرصه مواجه شدند. معامالت مثبت و پرتقاضاي نماد جم در میان داد و ستد هاي کم رمق نمادهاي بزرگ بازار 

 .جالب توجه بود

 

ودرو و قطعات, امروز معامالت مثبت آغاز شد و نمادهاي خزامیا, خساپا در سقف مجاز داد و ستد می شوند. خودرو در گروه خ

درصدي داشتند و خگستر, خبهمن, خلنت, خرینگ , خنصیر و خمحور از دیگر نمادهاي مورد توجه  1و خپارس رشد بیش از 

اهش نسبی قدرت عرضه ها شاهد بازگشت مجدد روند صعودي به بودند. در خودرویی ها همچنان طرف تقاضا قویست و با ک

 نمادهاي خساپا, خودرو و خپارس بودیم. نماد خزامیا پس از پشت سر گذاشتن مقطعی پرعرضه مجددا به صف خرید رسید. 

ساپا تحریک درصدي نماد خساپا معامالت این نماد را در آستانه تشکیل صف خرید قرار داد. صف خرید نماد خ 1رشد بیش از 

 .تقاضا در نماد خودرو را نیز به دنبال داشت

 

در گروه حمل و نقل نیز معامالت پیرو جو عمومی بازار بود. حخزر در سقف قیمت مجاز تقاضا داشت, حریل در محدوده پایین 

 .ریالی داد و ستد شد و حسینا و حسیر از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودند 1333تر از 

 

 .الستیک و پالستیک معامالت مثبتی در جریان بود در گروه

 

 .در گروه محصوالت دارویی امروز نیز عمده نمادها با افت قیمتی همراه شدند

 

ریالی در نوسان بود و وتجارت و پارس برخالف معامالت روز گذشته  1133در گروه بانک نماد وبملت امروز پایین تر از سطح 

 .وپارس و وسینا از نمادهاي مورد توجه بازارند و در سقف مجاز تقاضا داشتند مثبت داد و ستد شدند. ونوین,

 

فملی با رشد فارس, وغدیر و رمپنا, در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي فوالد, جم, 

بت آغاز کرد و افزایش عرضه در بازار, عقب واحدي روبرو شد. در ادامه روند صعودي قبلی امروز نیز بازار مث .2,6حدود 

 .نشینی اکثر نمادها را در پی داشت


