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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2059 8,0,2 890,542 شاخص کل

 %5005 825 09,445 شاخص کل هم وزن

 %5049 5, ,,2,, فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %, 40 020,, بورس اوراق بهادار تهران

 %4- 289- 2,849 فرابورس ایران

 %2- 8,- 9,228 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %0- 59- 2,899 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
228 29 ,55% 

 %2 85 24,,2 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 22020- 58- 952 معامالت عادی سهام در فرابورس

 255055- 8- 5 مالت عمده، بلوکی امع

 0020, 2, 299 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 9028- 85- 550 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نام اوراق نماد
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نام اوراق نماد

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 20, صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 58, الكترونیك سامان كیشپرداخت  8سپ

 05 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 92, گروه صنعتي پاكشو 8پاكشو

    ,88 گروه پتروشیمي س. ایرانیان 8پترول

    95 گروه مپنا )سهامي عام( 8رمپنا

    ,9  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه 8وغدیر

 

 

63.66% 

94.94% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 54055 2,24 اوراق بهادار تهرانبورس 

 50,9, 550 فرابورس ایران

 255 2449 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران شاخص بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 24 كگهر سنگ آهن گهرزمین 522 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 25- مارون پتروشیمي مارون 095 فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 25 میدكو صنایع  معدني خاورمیانههلدینگ  00, فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 5 زاگرس پتروشیمي زاگرس 8,0 كگل معدني و صنعتي گل گهر

 , هرمز فوالد هرمزگان جنوب 2,8 اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

جدید امریكا از مهم ترین دالیل رفتار بازار متعادل, نوساني وبا اندكي سردرگمي در اكثر نمادها آغاز به كار كرد. تحریم هاي 

هیجاني در ابتداي بازار بود. با گذشت بیش از یك ساعت از آغاز معامالت بهبود در روند داد و ستد ها در اكثر نمادها و گروه 

به صف هاي بازار مشهود بود. همسو با توجه بازار به غولهاي فلزي, فارس دیگر نماد شاخص ساز از گروه محصوالت شیمیایي 

 .خرید رسید. عقب نشیني نمادهاي گروه خودرو و بانك پس از اقبال بازار به گروه هاي كاالیي محسوس بود

 

 .درصدي نماد افق در گروه خرده فروشي جالب توجه بود 25بازگشایي مثبت و همراه با رشد حدود 

 

صالحي آغاز شد. ذوب افت حدود دو درصدي در گروه فلزات اساسي معامالت همسو با جو كلي بازار نوساني و باگرایش ا

فوالژ,  .فوالد با فروش مطلوب در خرداد ماه رشد بیش از سه درصدي را ثبت كرد .داشت. فملي در محدوده صفر تابلو آغاز كرد

فوالد, تحریك فلوله, فنورد و فمراد از نمادهاي همراه با صف خرید در گروه بودند. افزایش تقاضا و رشد همگام نماد فملي و 

تقاضا و رشد حداكثري در نماد كاوه را به دنبال داشت. تشكیل صف خرید در نماد فملي و فوالد كه با چاشني گزارش مطلوب 

 .فروش خرداد ماه صورت گرفته, از نكات مثبت بازار امروز بود

كگهر, كدما از دیگرن نمادهاي  در معدني ها معامالت مثبت است و كگل امروز نیز رشد بیش از سه درصدي داشت. كنور,

 .مورد توجه بودند

در گروه فرآورده هاي نفتي, معامالت معامالت با افت قیمت آغاز شد و همسو با توجه بازار به نمادها بزرگ این گروه نیز 

امروز نیز از  وضعیت بهتري را در این لحظات سپري كردند. و نمادهاي شراز و شبریز كه این روزها پیشتاز پاالیشي ها بودند

 .رنج هاي منفي با رشد روبرو شدند و شبندر, شتران, شپنا نیز نوسانات مثبت داشتند. شرانل تك نماد منفي گروه بود

 

پیلن تازه وارد كه دیروز با رشد خیره _جم  .در گروه محصوالت شیمیایي معامالت در اكثر نمادها با گرایش اصالحي آغاز شد

را به نزدیكي كف مجاز رسید. پترول افت بیش از سه درصدي داشت. وپترو به صف فروش نیز  كننده بازگشایي شد امروز

رسیده بود و تاپیكو, پارس, فارس, شیران, شپدیس و عمده نمادهاي بزرگ گروه با افت محدود داد و ستد شدند و شتوكا, 

اک, زاگرس, تاپیكو از جمله تحوالت مثبت در درصدي فارس, شار 9ساینا از نمادهاي مورد توجه بازار بودند. رشد بیش از 

 .گروه محصوالت شیمیایي بود

 

 .در گروه دارویي نیز معامالت با بهبود تقاضا روبرو بود

 

 .در گروه انبوه سازي نیز معامالت همسو با بازار مثبت بود. ثامان, ثعمرا, وآذر و ثباغ از نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .عامالت نوساني بود و در نمادهاي سفارس, سدشت و سخاش شاهد معامالتي پرتقاضا بودیمدر سیماني ها نیز امروز م
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در گروه خودرو و قطعات, معامالتي متعادل و مثبت در جریان بود. خودرو با رشد بیش از دو درصدي قیمت در باالتر از سطح 

ي را سپري كرد و خزامیا و خپارس نیز وضعیتي خساپا در محدوده صفر تابلو معامالت كم حجم .ریالي داد و ستد شد 0955

مشابه داشتند. خلنت در قطعه سازها, امروز هم با صف فروش مواجه بود و به صف خرید نیز رسید و خموتور و خمحور از 

 .درصدي قیمت روبرو كرد 9نمادهاي مورد توجه در قطعه ساز ها بودند. افزایش تقاضا مجددا نماد خودرو را با افزایش 

 

در گروه بانك معامالت متعادل آغاز شد و با گذشت حدود نیم ساعت از بازار شاهد افزایش عرضه ها بودیم و به جز نماد وپست 

 .بقیه نمادها در محدوده هاي منفي داد و ستد شدند و در ادامه دي و وپست به صف خرید نیز رسیدند

 

 .در گروه مخابرات اخابر با رشد قیمتي همراه بود

 

 

یان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي فوالد , فارس, فملي, كگل, اخابر, تاپیكو و افق, با در پا

 .واحدي روبرو شد. ادامه رشد قیمت ها در نمادهاي بزرگ بازار آغاز منفي بازار را با پایاني مطلوب همراه ساخت ,809رشد 

 


