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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %9208 0,802 008,222 شاخص کل

 %0220 9,7,7 77,855 شاخص کل هم وزن

 %9225 9, 0,805 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %90 5,2 5,257 بورس اوراق بهادار تهران

 %55 5,5 9,592 فرابورس ایران

 %98 250 7,557 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %8 88 9,025 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
055 0,2 897% 

 %2, 5,, 9,559 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 5,275 958 775 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7222 72 72 مالت عمده، بلوکی امع

 552,8 59 ,95 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 59202 022 572 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(

 5,5 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 9559 0جم پتروشیمی جم

 ,97 0کگهر سنگ آهن گهرزمین 0,2 0فایرا  ایران آلومینیوم

 9 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 020 0سفارس سیمان فارس و خوزستان

    ,,9 0قثابت  خراسان  قند ثابت

    905 0فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

 

65.11% 

04.39% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 57288 9559 اوراق بهادار تهرانبورس 

 5229, 572 فرابورس ایران

 922 0008 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 92 دماوند تولید نیروي برق دماوند 000 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 2- مارون پتروشیمی مارون 955 وبملت بانك ملت

 0 دکپسول ایرانتولید ژالتین کپسول  955 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 0 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 902 کچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 0 حخزر کشتیرانی دریاي خزر 925 حکشتی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

دکپسول درصدي نماد تازه وارد  9,2بیش از  بازار مثبت و با گرایش به نمادهاي گروه خودرو و قطعات آغاز به کار کرد. رشد

خودرو نکته  توجه بازار بود. پابرجایی صف خرید نمادهاي پرعرضه خودروساز خصوصا نماد پس از بازگشایی از نکات جالب

که روز گذشته به علت احتمال توقف و تغییر در دستورالعمل  مثبت معامالت روز جاري بود. در بسیاري از نمادهاي بازار پایه

 .فروش بودیم امروز معامالت وضعیت بهتري بود معامالت شاهد فشار

 

فنورد با اقبال بازار مواجه فمراد, فراور, , فاسمینفوالد رشد بیش از یك درصدي داشتند و ذوب و در گروه فلزات اساسی, 

 .شدند

 

 .گکوثر بودیم سمگا ودر گروه کم جمعیت هتل و رستوران شاهد رشد قیمتی و صف خرید هر دونماد 

 

 .شسپا رشد قیمتی را تجربه کرد وبقیه نمادها با نوسان مثبت همراه بودنددر گروه فرآورده هاي نفتی, 

 

 .بفجر همچنان فشار فروش داردز نیز روند معامالت مثبت بود و البته نماد امرو در گروه عرضه برق

 

 .در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند معامالت در نمادهاي شوینده و نمادهاي کوچکتر مثبت بود

 

 .ستد شدند وب در سقف قیمت داد و_هاياپرداز و در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد 

 

خزامیا در سقف مجاز داد و ستد خپارس, خودرو,  خساپا,ت, معامالتی یکپارچه مثبت در جریان بود و در گروه خودرو و قطعا

 .شاهد معامالتی سرتاسر مثبت بودیم شدند و در قطعه سازها نیز

 

 .مه داشتروند مثبت در اکثر نمادها امروز نیز ادا در گروه محصوالت دارویی و غذایی, انبوه سازي, سیمان و کاشی و سرامیك

 

حرهشا از نمادهاي داراي صف خرید گروه حسیر و توریل, حپارسا, حتوکا, حسینا, حپترو, حکشتی, در گروه حمل و نقل 

 .بودند
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 .وپارس مورد توجه بودنددي, وبملت, در گروه بانك معامالت مثبت آغاز شده و نمادهاي 

 

خودرو با رشد حکشتی,رمپنا, کچاد, وبملت, فوالد,  تاثیر از رشد نمادهايدر پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین 

 .توجه پوشش داده می شود روبرو شد. بازار همچنان شاهد تزریق نقدینگی است و هر اصالح با رشد قابل واحدي 0802حدود 


