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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %6303 0,0,3 740,352 شاخص کل

 %,330 706 33,036 شاخص کل هم وزن

 %6303 57 0,725 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %65 772 35,,6 بورس اوراق بهادار تهران

 %73 626 6,365 فرابورس ایران

 %63 ,09 ,2,,7 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %50 053 6,633 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
3 -59 -633% 

 %05 792 6,633 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 33374 763 472 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7,533333 05- 00 مالت عمده، بلوکی امع

 5,320- 627- 6,6 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 3345 5 256 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(

 400 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد   

 33 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد   

      

      

      

 

 

63.44% 

11.31% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 36337 6633 بورس اوراق بهادار تهران

 ,0,39 256 فرابورس ایران

 633 6936 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

 75 مارون پتروشیمي مارون 476 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 60 زاگرس پتروشیمي زاگرس 553 فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 4 كگهر سنگ آهن گهرزمین 797 پارس پتروشیمي پارس

 0 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 742 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 6- دي بانك دي 704 شتران پااليش نفت تهران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل و مثبت با گرايش به گروه ها و نمادهاي بزرگ آغاز به كار كرد

 

گروه هاي بزرگ و مستعد بوديم هرچند تعداد  با ارائه گزارش هاي مطلوب در نمادهاي خوش بنیاد, شاهد گرايش بازار به اكثر

 .پااليشي ها در گروه فراورده هاي نفتي به منظور برگزاري مجامع متوقف بودند زيادي از اين نمادها همچون گروه

 

 .اوان نیز مثبت داد و ستد شدنداپرداز امروز نیز صف خريد داشت و در اطالعاتي ها 

 

 كرمان,شاهد نوسات منفي در نمادهاي  در گروه انبوه سازي معامالت برخالف روز گذشته با افزايش عرضه همراه بود و

 .وآذر همچنان مورد توجه است و رشد حداكثري را تجربه كردثعمرا بوديم.  ثامان وثنوسا, ثمسکن, وساخت, 

 

مناسب ارائه شده صف خريد سنگیني داشت و  فملي با توجه به گزارشدر گروه فلزات اساسي معامالت متعادل و مثبت بود. 

 .فخوز نیز رشد بیش از دو درصدي را ثبت كردندكیمیا و س, فروفاسمین,  .ذوب نوسانات مثبتي را سپري كرد

 

 .شتران بوديم و شپنادر گروه فراورده هاي نفتي نیز شاهد معامالت مثبت 

 

 .درصدي بازگشايي شد 7وبصادر نیز با رشد بیش از دي صف فروش داشت و در گروه بانك نماد 

 

 .ني بودنوسا در گروه محصوالت دارويي جو عمومي معامالت امروز

 

 .كچاد امروز روند نوساني و مثبت داشت م,متعادل و كم نوسان را شاهد بودي در گروه معدني شاهد معامالتي

 

مارون شیراز, پارسان, شپديس, تاپیکو, شفن,  زاگرس,پیلن, _جمدر گروه محصوالت شیمیايي معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 .بودند خراسان مورد توجهو 

 

 .خساپا شاهد معامالتي آرام و متعادل بوديم و خودروخودرو و قطعات, معامالت مثبت بود و در غیاب در گروه 
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 .رتکو نیز امروز با نوسان مثبت و كم دامنه داد و ستد شدندرمپنا و نماد 

 

 شپنافارس و شتران, ن, پارساپارس, فملي, فوالد,  در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

را با رشد قابل توجه  واحدي روبرو شد. گزارش هاي مناسب پتروپااليشي و فلزي ها امروز نیز شاخص كل 00,4با رشد حدود 

 .در جريان نبود مواجه نمود هر چند در گروه هاي كوچکتر بازار روندي قوي


