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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 86.5 4,214 451,481 شاخص کل

 4628 911 25,288 شاخص کل هم وزن

 4699 .2 2,844 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 48652 298 2,982 بورس اوراق بهادار تهران

 (22641) (415) 11. فرابورس ایران

 .468 92 9,884 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 (86.1) (98) 888 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
251 241 9486.4 

 94641 455 211 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز تغییر 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (94621) (51) 458 معامالت عادی سهام در فرابورس

 (95682) (48) 42 مالت عمده، بلوکی امع

 (42641) (22) 4.8 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 (216.1) (442) 985 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(

 463 اعتماد د-صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 4100 2شپنا پاالیش نفت اصفهان

 5 آکورد د-صندوق س. آرمان آتي كوثر 118 2پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

    401 2بترانس ایران ترانسفو

    450 2رمپنا گروه مپنا

    421 2اخابر مخابرات ایران

 

 

60.32% 

94.80% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 5612. 211 بورس اوراق بهادار تهران

 94685 985 فرابورس ایران

 488 4,482 کل



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (41/80/4931گزارش روز بازار)

 تاثیر در شاخص فرابورس ایران شاخص بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 زاگرس پتروشیمی زاگرس 448 وبملت بانک ملت

 1 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 24 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 9 ذوب اصفهانسهامی ذوب آهن  9. وبصادر بانک صادرات ایران

 4 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 81 شتران پاالیش نفت تهران

 4 دماوند تولید نیروی برق دماوند 88 تاپیکو س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

نمادهای بانکی نیز مشهود بود و کلیت بازار بازار کم حجم و با گرایش مثبت به گروه خودرو آغاز به کار نمود. بهبود تقاضا در 

در ابتدای معامالت تا حدودی از جو منفی روز گذشته فاصله گرفت. در ادامه بازار با حجم کم به کار خود ادامه داد و در نهایت 

ثر این نمادها با توجه به شایعات مجدد پیرامون افزایش سرمایه نمادهای بانکی شاهد افزایش اقبال و تشکیل صف خرید در اک

 .بودیم

 

در فلزی ها نیز فلوله, زنگان, فسپا, فمراد و فپنتا مورد توجه بازار بودند و بقیه نمادها متعادل داد و ستد شدند. فوالد امروز نیز 

در محدوده صفر تابلو معامله شد و فملی افت نزدیک به یک درصدی را ثبت نمود. ذوب که روز گذشته را با صف فروش به 

درصدی را در  1ن رساند, امروز با رشد بیش از یک درصدی روبرو شد و در ادامه افزایش تقاضا در این نماد رشد بیش از پایا

 .این دقایق در پی داشت

 

ریال  1888در گروه فراورده های نفتی امروز همسو با بهبود جو کلی بازار رشد محدود اکثر نمادها راشاهد بودیم. شپنا باالتر از 

ریالی در نوسان بودند. ونفت امروز نیز به صف خرید رسید. بازار نفت با کاهش نسبی هفته  888.ن در نزدیکی سطح و شترا

 .جدید را آغاز کرد

 

در محصوالت شیمیایی همسو با وضعیت کلی بازار, معامالتی متعادل و کم حجم در جریان بود. پترول, شکلر, شفارس و ساینا 

 .ه بودند و بقیه نمادها متعادل داد و ستد شدنداز نمادهای مورد توجه گرو

 

در معدنی ها کبافق, کمنگنز و کدما مورد توجه بودند. ومعادن و کروی و با افت قیمتی مواجه شدند و بقیه نمادها نیز متعادل 

 .و مثبت داد و ستد شدند

 

مشهود بود و در ادامه با عقب نشینی خریداران در گروه بانک که آغازی متعادل و منفی داشتند, رشد تقاضا در دقایق ابتدایی 

معامالت اکثر نمادها نیز به محدوده صفر تابلو نزدیک شد. افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید در اکثر نمادهای گروه بانک در 

 .در ساعات پایانی بازار قابل توجه بود
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بوده است که عمدتا به دلیل ضعف شدید پشتوانه گروه خودرو و قطعه ساز در چند هفته اخیر دستخوش نوسانات شدیدی 

بنیادی اکثر نمادها می باشد. امروز مجددا با شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ محصوالت شاهد تشکیل صفوف خرید در اکثر 

از نمادهای این گروه بودیم. الزم به ذکر است که رعایت اصول معامالتی در این گروه و خصوصا در نمادهای زیان ده بیش 

 .پیش حایز اهمیت خواهد بود

 

در گروه انبوه سازی شفاف سازی ثنوسا در رابطه با اقدام جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی جو مثبت گروه را به 

ثرود, وآذر و ثامان کرمان, دنبال داشت و شاهد نوسانات مثبت اکثر نمادها هستیم. وساخت نیز صف خرید پرحجمی داشت و 

درصدی  48نمادهای مورد توجه بازار بودند. نماد ثنوسا پس از شفاف سازی در رابطه با نوسان قیمتی با رشد بیش از  از دیگر

 .وصف خرید پرحجم بازگشایی شد

 

در گروه سیمانی همچنان فضا نوسانانی بود. سفانو, سهگمت, سدور و سکرما از نمادهای مورد توجه بودند و بقیه نمادها نیز 

 .نوسانی را دنبال کردندمعامالتی 

 

در گروه رایانه و اطالعات, نمادهای تاپکیش, مرقام , مداران و سپ مورد توجه بودند و در اطالعاتی ها همه نمادها با رشد 

 .نسبی مواجه شدند

 

یه نمادها در گروه قند و شکرنمادهای قهکمت, قشرین و قزوین, قثابت, قشیر با معامالتی مثبت و پرتقاضا مواجه شدند و بق

 .متعادل داد و ستد شدند

 

 .در گروه حمل و نقل نیز فضای معامالت مثبت بود و حسیر و حآسا و حفارس از نمادهای مورد توجه بودند

 

در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای وبملت, کگل, وبصادر, شتران, تاپیکو و خساپا با 

واحدی روبرو شد. فاصله گرفتن بازار از فضای هیجانی روز گذشته و البته شایعاتی مبنی بر قطعی شدن  4214رشد حدود 

 .افزایش سرمایه نمادهای گروه بانک تاثیر مثبتی را بر وضعیت عمومی بازار داشت


