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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

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

 )1( )2507( 129،013 شاخص كل

 )0,07( )12( 18،900 شاخص كل هم وزن

 )1( )20( 1،479 فرابورس

 

 (ميليون سهم)معامالتحجم 

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

 )22( )467( 1،625 بورس اوراق بهادار تهران

 26 166 801 فرابورس ايران

 )11( )301( 2،426 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 )29( )138( 337 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
141 93 193 

 )8( )45( 478 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغيير نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 )41( )75( 108 معامالت عادي سهام در فرابورس

 368 60 76 مالت عمده، بلوكي امع

 )27( )65( 177 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 )18( )81( 362 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)

امين صندوق درآمد ثابت 

 يكم فردا

 593 2ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 144 امين يكم

 349 پارند ص.س.پارند پايدار سپهر
صندوق س.اعتماد آفرين 

 د-پارسيان
 78 اعتماد

مشاركت شهرداري مشهد 

 %16-سه ماهه

 73 905مشهد
ص.س.جسورانه رويش 

 %تأديه30لوتوس
 35 4رويش

 30 وحافظ بيمه حافظ 30 2وبصادر بانك صادرات ايران

 آكورد د-صندوق س. آرمان آتي كوثر 30 قثابت قند ثابت خراسان
 

28 

۵۶٫٩٠%

۴٣٫١٠%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 57 478 بورس اوراق بهادار تهران

 43 362 فرابورس ايران

 100 840 كل
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 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )17( مارون پتروشيمي مارون )345( پارسان گسترش نفت و گاز پارسيان

 )5( زاگرس پتروشيمي زاگرس )289( فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 )4( ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه )222( جم پتروشيمي جم

 4 ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان )221( كگل معدني و صنعتي گل گهر

 1 هرمز فوالد هرمزگان جنوب )219( پارس پتروشيمي پارس

 نقشه بازار:
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 :ربازاكليت 

معامالت امروز در ادامه عرضه هاي چهارشنبه، منفي آغاز شد. فشار فروش از گروه پتروشيمي آغاز شد و 

 رفته رفته كل بازار را در بر گرفت.

افت قيمتي نمادهاي گروه پتروشيمي تا كف قيمتي و تشكيل صف فروش روي پارس، شاراك و تاپيكو ، 

 با شپديساين گروه در طي هفته هاي گذشته است. در اين گروه طبيعي ترين اتفاق پس از رشد چشم گير 

 .شد بازگشايي ريال 12100 در درصدي 2,67 افت

ميليون  170بانكي ها امروز نيز تالش خود را جهت خودنمايي بكار گرفتند. وبملت معامالت خود را با حجم 

دسته جمعي نمادها، اين سهم نيز  سهم به پايان رسانيد. اين سهم با صف خريد همراه بود كه در پي افت

متعادل شد. ونوين نيز معامالتي كم حجم در حوالي سقف قيمتي داشت. وتجارت از نخستين دقايق متعادل 

 ميليون سهم، ركورددار پر حجم ترين نماد گروه شد. 179شد و با داد و ستد 

متوقف شد. فباهنر جز  پس از معامالت پر حجم و صف خريدي كه داشت ذوب، اساسي فلزاتدر گروه 

نمادهايي بود كه مورد توجه قرار گرفت. غالب نمادها منفي معامله مي شدند. چندين نماد بازمانده از رشد 

 سبزپوش بودند.

درصد متوقف شد. ساير نمادها  20در گروه پااليشي ها، شاوان در نخستين دقايق با توجه به نوسان بيش از 

شدند. در ميان صف هاي فروش بازار، پااليشي ها مقاومت بيشتري به خرج نيز كم رقم و منفي معامله مي 

 دادند و شاهد صف فروش نبوديم. البته كه در روانكارها، شنفت، شسپا و شرانل تا كف قيمتي افت كردند.

درصد را تجربه كرد كه جو منفي بازار به آن مجال  3، سايپا رشد قيمتي تا مثبت خودرويي گروه در

  بيشتر نداد و معامالت اين گروه نيز نسبتا منفي پايان يافت.  خودنمايي

 خود معامالت امروز مثبت و صف خريد بود و در نهايت  چهارشنبه، درصدي 40 منفي بازگشايي از پس فاذر

 به پايان رسانيد. ميليوني 24 خريد صف با را
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رايانه، ماشين االت و تجهيزات و كاني از جمله گروههاي مثبت بازار مي توان به زغال سنگي ها، زراعت، 

 هاي غير فلزي اشاره كرد.

 اخبار

 شوراي تاييد به تروريسم مالي تامين با مبارزه قانون اصالح اليحه:  كرد اعالم نگهبان شوراي سخنگوي

 .شد اعالم و مشخص اساسي قانون و شرع با فوق اليحه مغايرت عدم: افزود كدخدايي. رسيد نگهبان

 


