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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %3922 2,2,3 942,902 شاخص کل

 %3949 432 44,,09 شاخص کل هم وزن

 %,392 02 32,,9 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 بت به روز گذشتهدرصد تغییر نس تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %2 392 0,422 بورس اوراق بهادار تهران

 %34- ,24- 3,002 فرابورس ایران

 %2- 344- 3,324 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %92 999 3,329 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
234 94, 3,,% 

 %4, 024 3,022 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 923, ,9 023 معامالت عادی سهام در فرابورس

 9,3, 9 22 مالت عمده، بلوکی امع

 29,3- 3- ,33 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2939 93 320 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس ت عمده و بلوکی مهم در بازار بورسمعامال

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 ,92 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 9333 9شپنا پاالیش نفت اصفهان

 44 9ارفع شركت آهن و فوالد ارفع 2,3 9میدكو یانههلدینگ صنایع  معدنی خاورم

 39 9تبرک گروه كارخانجات صنعتی تبرک 930 9كاوهح ح .فوالد كاوه جنوب كیش

 39 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 24 9فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

    34 9لكما  ایران مخابراتی كارخانجات

 

 

68.35% 

31.65% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 ,3292 3022 بورس اوراق بهادار تهران

 ,2393 320 فرابورس ایران

 344 9322 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تهران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 كگهر سنگ آهن گهرزمین 222 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 3 دماوند تولید نیروي برق دماوند 933 شپنا پاالیش نفت اصفهان

 0 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 933 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 2 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه ,92 كگل ی و صنعتی گل گهرمعدن

 9 شراز پاالیش نفت شیراز 934 شتران پاالیش نفت تهران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازارمتعادل و كم حجم و با توجه به گروه فلزات اساسی آغاز به كار كرد

 

 .اد و ستد شدنماد رمپنا امروز نیز در سقف مجاز د

 

 .خصدرا امروز در محدوده صفر تابلو داد و ستد شد#در گروه پیمانكاري صنعتی 

 

در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت بود و نمادهاي ذوب و فوالد رشد بیش از سه درصدي را در ابتداي معامالت تجربه كرد. 

 .بودند فلوله, فمراد, فسرب, فخاس و فپنتا از نمادهاي مورد توجه بازار

 

در گروه فراورد هاي نفتی معامالت مثبت آغاز شد و شاهد رشد قیمت بیش از یک درصدي در اكثر نمادها بودیم. شبندر 

شبندر نیز ریالی را نیز لمس كرد و شپاس امروز نیز صف خرید دارد. نماد شتران به صف خرید رسید و شپنا و  44,,3سطح 

تقاضاي مناسبی را ثبت نمودند. به جز نماد ونفت كه رشد بیش از سه درصدي را ثبت نموده بقیه نمادهاي گروه فراورده هاي 

میلیونی نماد شپنا در سقف چند ماهه اخیر نیز از  344نفتی در محدوده سقف مجاز داد و ستد شدند. حجم معامالت حدود 

 .ودجمله موارد قابل توجه بازار ب

 

 .در گروه سرمایه گذاري نیز نمادهاي وبیمه, وگستر, وصنعت, وسبحان, وتوصا, سدبیر, وبوعلی, واعتبار مورد توجه بودند

 

در معدنی ها نیز همسو با كلیت گروه هاي بزرگ بازار, معامالتی مثبت در جریان بود. كنور و كبافق در سقف مجاز داد و ستد 

 .از نمادهاي همراه با رشد قیمتی بودندمی شوند و كچاد, كگل, ومعادن 

 

در سیمانی ها و انبوه سازها امروز روند معامالت نوسانیست و كاشی سازها با توجه به افزایش نرخ امروز نیز در تمامی نمادها 

شاهد در سقف مجاز داد و ستد شدند. در انبوه سازها و كاشی و سرامیكی ها امروز نیز فضاي داد و ستد ها مثبت بود و 

 .معامالتی یكپارچه صعودي بودیم

 

 .در گروه محصوالت كانی غیرفلزي, نمادهاي كسرا, كسرام, كهمدا و كگاز صف خرید داشتند و روند گروه نیز مثبت بود

 

 .در گروه عرضه برق نیز وضعیت معامالت جالب توجه بود و عمده نمادها با رشد قیمت همراه شدند
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 .عامالت نوسانی بود و شغدیر, شكربن, شدوص و وپترو از نمادهاي مورد توجه گروه بودنددر گروه محصوالت شیمیایی, م

 

در گروه خودرو و قطعات, معامالت منفی آغاز شد و شاهد افت اكثر نمادها در ابتداي بازار بودیم. خودر و خپارس افت بیش از 

راک تک نماد همراه با صف خرید گروه بود رشد قیمت سه درصدي داشتند و خزامیا در محدوده صفر تابلو داد و ستد شد. خت

درصدي نماد خزامیا نوسانات مثبت  0در نماد خزامیا بهبود تقاضا در نمادهاي گروه خودرو را در پی داشت. رشد بیش از 

 .خپارس را به دنیال داشت و خساپا و خودرو نیز معامالت بهتري را تجربه كرد

 

 .الت مثبتی در جریان بوددر گروه الستیک و پالستیک معام

 

 .در گروه محصوالت دارویی امروز نیز عمده نمادها با رشد قیمتی همراه شدند

 

در گروه بانک نماد وبملت امروز با رشد بیش از سه درصدي آغاز كرد و در نماد دیگر گروه وتجارت اوضاع متفاوت است و افت 

یالی داد و ستد شد و وپارس فشار فروش داشت. ونوین امروز نیز در ر 034وبصادر در سطح  .حدود سه درصدي را شاهد بودیم

ریالی تثبیت شد. صف خرید نماد وبملت بهبود جو گروه بانک را به دنبال  2344سقف مجاز تقاضا داشت و وخاور در سطح 

 .داشت

 

فملی رمپنا و  شتران,كگل و بندر, ششپنا, فوالد, در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي 

واحدي روبرو شد. توجه بازار به گروه فراورده هاي نفتی و نمادهاي بزرگ گروه فلزات اساسی, رشد  22,3با رشد حدود 

 .واحدي را در پی داشت 934444مطلوب شاخص كل و ثبت سقف جدید در نزدیكی 


