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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %13.0- 277- 711,112 شاخص کل

 %1317 315 03,2.2 شاخص کل هم وزن

 %1317- 3- .,7,3 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 سبت به روز گذشتهدرصد تغییر ن تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %73- ,,1,7- 7.1,. بورس اوراق بهادار تهران

 %5- 70- 1,071 فرابورس ایران

 %71- 7,.,1- 3,077 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %71- 7,7- 1,135 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
7.0 127 722% 

 %,- 112- 1,771 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 17333- 57- 0,1 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,02232 .0 37 مالت عمده، بلوکی امع

 ,13531 1.7 ,77 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 12300 .11 251 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(

 7.1 1اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 71.3 7شپنا پاالیش نفت اصفهان

 1,2 1آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 151 7رمپنا مپنا )سهامی عام( گروه

 110 7مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران 111 7وانصار بانك انصار

    01 7فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

      

 

 

62.90% 

37.10% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 57371 1771 بورس اوراق بهادار تهران

 2311. 251 فرابورس ایران

 111 7131 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

 2- زاگرس پتروشیمی زاگرس .17- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 5- مارون پتروشیمی مارون 1,0 شبهرن  بهران  نفت

 0 كگهر سنگ آهن گهرزمین 137- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 7- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 131- كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 7 كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 101 شسپا اهاننفت سپ

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل و با گرایش به تک نمادها آغاز به كار كرد. نماد وبملت, خودرو, شبندر و بترانس از نمادهاي تاثیر گذار بر شاخص 

خودرو تقاضاي قوي تري را ثبت  روه بانک و خودرو دو نماد وبملت وكل در ابتداي بازار بودند. در میان داد و ستد هاي گ

 .كردند هرچند بازار با افزایش عرضه روبرو بود

 

اما در بازار نماد معامالتی شبهرن, شسپا, شنفت پس از رفع تعلیق نماد معامالتی وافشاي اطالعات با اهمیت گروه الف بدون 

 .محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شدند

 

 .ریالی داد و ستد شد 7511اد تازه وارد تاصیکو امروز با افت بیش از دو درصدي در محدوده پایین تر از نم

 

 .نماد رمپنا امروز با افت قیمتی همراه بود

 

ریال با افت روبرو شدند و  0111فملی باالتر از در گروه فلزات اساسی نیز معامالت در نمادهاي بزرگ با افت همراه بود. فوالد و 

 .ریالی نوسان منفی داشت. فلوله, فسرب, فمراد و فپنتا از معدود نمادهاي مورد توجه گروه بودند 1211ذوب با حفظ سطح 

 

د. شبندر, در گروه فراورده هاي نفتی نیز معامالت مثبت آغاز شد و هم اكنون در اكثر نمادها به محدوده هاي منفی وارد ش

شتران, شپنا, شاوان, شبریز و شراز با افت همراهند, ونفت صف فروش داشت و شپاس در روندي معکوس در سقف مجاز داد و 

 .درصدي بازگشایی شدند 1.و  71, 12ستد شد. نمادهاي شسپا, شبهرن, شنفت به تریتیب بارشد 

 

شاهد معامالتی مثبت و پرتقاضا بودیم. بترانس صف خرید در گروه ماشین آالت و دستگاه هاي برقی برخالف كلیت بازار 

 .درصد داشتند 0ریالی داشت و بکام, بنیرو و بالبر و بشهاب نیز رشد بیش از  5311سنگینی در محدوده باالتر از 

 

زاگرس افت ریال رسید.  2111در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالتی اصالحی در جریان بود. شاراک مجددا به پایین تر از 

بیش از سه درصدي داشت و تاپیکو, پارس, شیران, شخارک, شوینده, ساینا, پترول افت با افت همراه بودند و شغدیر و شبصیر 

 .نوسانات مثبتی را ثبت كردند و امروز نوبت صف خرید به نماد شتوكا رسید

 

ز قطعاتی شروعی بهتر داشته اند. خودرو با رشد در گروه خودرو و قطعات, معامالت در خودروسازها متعادل بود و امروز نی

 ریال آغاز كرد. خساپا افت حدود دو درصدي داشت و خزامیا و خپارس نیز با افت قیمت  0.11محدود مواجه بود و پایین تر از 
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افزایش  .ندروبرو بودند. خگستر اما با رشد همراه شد و در قطعاتی ها خدیزل, ختور, خشرق, خمحركه, خفنر مورد توجه بود

 .تقاضا در نماد خودرو بهبود وضعیت كلی معامالت در گروه و البته بازار را در پی داشت

 

در گروه بانک معامالت در اكثر نمادها مثبت آغاز شد و در مقطع فعلی افزایش عرضه ها عقب نشینی اكثر نمادها را به دنبال 

شتند و دي, وپاسار, ونوین با افت بیش از سه درصدي روبرو بودند. بصادر, وتجارت افت بیش از یک درصدي داوداشت. وبملت, 

ریالی شد و وپست نیز بیش از دو درصد رشد را ثبت كرد و به صف خرید نیز رسید.  0111وخاور بی توجه به نوسانات گروه 

 .وپارس از دیگر گروه هاي مورد توجه بازار بود

 

ي افرا و سیستم مورد توجه بودند و این در حالییست كه اطالعاتی هاي كم در گروه رایانه معامالت نوسانی بود و نمادها

اپرداز نیز در محدوده صفر تابلو با اوان افت بیش از سه درصدي داشتند و وب و _هاي .جمعیت با افت قیمت همراه شدند

 .گرایش اصالحی داد و ستد شدند

 

كاما از دیگر نمادهاي معادن با رشد قیمت تا درصد كامل همراه شد و ودر معدنی ها كه معامالتی منفی را پشت سر گذاشتند, 

 .مورد توجه بود

 

واحدي  ,27رمپنا با افت حدود كگل, فوالد, فارس, در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

ه سابقه طوالنی دارد امروز نیز تکرار شد تا بازار پس از دو روبرو شد. افزایش عرضه در بازار كه معموال در روزهاي پایانی هفت

 .روز رشد مناسب با اندكی عقب نشینی مواجه شود


