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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %5052 345 633,552 شاخص کل

 %5053 333 23,552 شاخص کل هم وزن

 %5044 33 5,455 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %2 355 5,5,5 بورس اوراق بهادار تهران

 %35 337 3,733 فرابورس ایران

 %5 545 4,545 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2- 37- 34, معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
34 33 3755% 

 %3- 2- 25, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

تغییر نسبت به روز درصد 

 گذشته

 30,2- 34- 753 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6,455055 35- 54 مالت عمده، بلوکی امع

 55076- 57- 373 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 350,3- 333- 52, 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(

 911 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 041 گاز و پتروشیمي تأمینس. نفت و  6تاپیكو

 941 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد   

      

      

      

 

 

59.65% 

41.95% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 33023 25, اوراق بهادار تهرانبورس 

 45053 52, فرابورس ایران

 355 3574 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

 35- کگهر سنگ آهن گهرزمین 673 رمپنا عام(گروه مپنا )سهامي 

 3 میدکو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 377- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 5 دماوند تولید نیروي برق دماوند 373 فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 5 زاگرس پتروشیمي زاگرس 354 حكشتي کشتیراني جمهوري اسالمي ايران

 6- مارون پتروشیمي مارون ,,- فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, کم حجم و با نوسانات مثبت در تک نمادها آغاز به کار کرد

 .کماسه بازگشايي شدندتپكو, ثفارس, قثابت, شتران, نماد هاي 

 

 .رمپنا رشد بیش از سه درصدي را ثبت کردرتكو صف خريد بیش از سه میلیوني داشت و در گروه خدمات فني مهندسي 

 

 .در گروه فراورده هاي نفتي امروز معامالت کم رمق و کم حجم دنبال شد

 

 .دکدما از معدود نمادهاي همراه با رشد قیمتي شدنکمنگنز و در معدني ها معامالت کم رمق بود و 

 

 .اتكاي مورد توجه بودنداتكام, کوثر, گروه بیمه معامالت متعادل بود و نماد  در

 

 .وبهمن از نمادهاي مورد توجه بودنداعتال, گوهران, پرديس, واتي, وخارزم, وگستر, وبیمه, در گروه سرمايه گذاري, 

 

 .بكهنوج رشد حداکثري را ثبت کردندوهور و  بزاگرس وبكهنوج, در گروه عرضه برق معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 

 فوالد در مسیر اصالح بودند. فملي و ستد شد و  ريال داد و 3355ذوب پايین تر از در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود. 

 .زنگان مورد توجه بودندفزرين و فپنتا, فنوال, کیمیا, توکا, فروس, 

 

توجه بودند. بقیه نمادها معامالتي اصالحي با  وپست از نمادهاي مودروملل و معامالت کم رمق دنبال شد و در گروه بانک نیز 

 .ستد شد ريالي داد و 455وتجارت همچنان در محدوده  افت محدود را پشت سر گذاشتند و

 

پیلن متعادل و با افت نسبي داد و _جمو پارس شاراک,  تاپیكو,نوري, نماد  .در گروه محصوالت شیمیايي معامالت متعادل بود

 .شوينده, از نمادهاي مورد توجه بودندشكلر,  وپترو,و  ستد شدند

 

امروز راه خود را از گروه جدا کرده و اصالح دارد و  کرمان پرحاشیهدر گروه انبوه سازي, داد وستدهايي جذاب را شاهد بوديم. 

 .لب نمادها در سقف قیمت روزانه با صف خريد همراه بودندوتوس و اغ ثشاهد ووساخت, ثنوسا, 
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واحدي  346حكشتي با رشد حدود فارس, رمپنا,  در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

 .محدود به تک نمادها رشد اندکي را تجربه کرد روبرو شد. بازار با اقبال

 


