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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2477 9,723 775,822 شاخص کل

 %3489 982 85,989 شاخص کل هم وزن

 %2477 78 9,225 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %23 988 9,382 بورس اوراق بهادار تهران

 %57 2,388 7,987 فرابورس ایران

 %73 2,792 8,929 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %7 78 2,977 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
228 89 88% 

 %5 235 2,732 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 87472 738 282 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7733 77 77 مالت عمده، بلوکی امع

 72425- 73- 237 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 78475 753 558 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(

 722 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 2799 نفت سپاهان 2شسپا

 97 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 773 فوالد كاوه جنوب كیش 2کاوه

    98 تامین سرمايه لوتوس پارسیان 2لوتوس

    99 فوالد مباركه اصفهان 2فوالد

    75 سرمايه گذاري پارس آريان 2آریان

 

 

62.85% 

37.95% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 87458 2732 اوراق بهادار تهرانبورس 

 92428 558 فرابورس ایران

 233 7957 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 5 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 878 فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 5 میدكو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 783 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 5 دماوند تولید نیروي برق دماوند 788 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 8 كگهر سنگ آهن گهرزمین 778 فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 7 سمگا گروه سرمايه گذاري میراث فرهنگي 793 شبندر پااليش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

با نزديک شدن به دقايق پاياني بازار  .كار كرد مثبت متعادل و با گرايش به گره خودرو و فلزات اساسي آغاز به بازار متعادل,

و البته  تضعیف نسبي تقاضا در كلیت بازار بوديم كه البته با توجه به ريسک هاي موجود شاهد افزايش نسبي عرضه ها و

 .تعطیلي ابتداي هفته آينده امري منطقي به نظر مي رسد

 

درصدي روبرو بود و در آستانه لمس سقف مجاز نیز قرار  3سمگا پس از اصالحي چند روزه مجددا امروز با رشد بیش از نماد 

 .گرفت

 

 .میلیون سهمي همراه شد 8 خصدرا نیز پس از روندي فرسايشي در ماه هاي اخیر با رشد قیمت و صف خريد بیش ازنماد 

 

ريال نوسان داشت.  2533در آستانه  ذوب رشد بیش از دو درصدي دارد ودر گروه فلزات اساسي معامالت مثبت آغاز شد. 

 فاسمین با گزارشريال معامله شد و  7233فوالد باالتر از درصدي داشت,  7از  فملي مجددا با تقاضا روبروست و رشد بیش

نمادهاي  فنورد از ديگرفجر و فراور, فمراد, فسرب,  كاوه,فلوله, خرداد ماه صف خريد سنگیني را تشکیل داد.  فروش مناسب در

ذوب نیز پس از نماد  .تاپیکو جالب توجه بودو صف خريد نماد  ذوب نیزدرصدي در نماد  7بیش از  مورد توجه بودند. رشد

 .همراه شد یمت و صف خريدمدت ها سپري كردن روند نوساني, با رشد ق

 

 .كبافق از ديگر نمادهاي مورد توجه بودندكاما و كروي, در معدني ها معامالت مثبت بود و 

 

 .دماوند كه رشد بیش از دو درصدي داشت, عمده نمادها با افزايش عرضه مواجه بودنددر گروه عرضه برق به جز نماد 

 

شتران امروز نماد پااليشي درصدي دارند.  د و عمده نمادها رشد بیش از يکدر گروه فرآورده هاي نفتي, معامالت مثبت بو

شبريز با  شبندر,شتران, در نمادهاي گروه فراورده هاي نفتي نیز مشهود بود و نمادهاي  مورد توجه گروه بود. افزايش تقاضا

 .درصدي همراه بودند 7رشد بیش از 

 

 75333نوسانات مثبتي را باالتر از سطح  پیلن_جمآغاز شد و نماد تازه وارد در گروه محصوالت شیمیايي معامالت كم رمق 

ديگر نمادهاي  ساينا ازتاپیکو صف خريد را تجربه كردند و فارس و از سه درصدي داشت.  شاراک رشد بیشريالي تجربه نمود. 

 .مورد توجه بود
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 .در گروه دارويي نیز معامالت با افزايش عرضه همراه بود

 

 .كرمان از نمادهاي مورد توجه بودندثباغ و وآذر و ثامان , سازي نیز معامالت همسو با بازار مثبت بود.  گروه انبوه در

 

 .در سیماني ها نیز امروز معامالت يکپارچه مثبت و پرتقاضا بود

 

خزامیا و خساپا, دي داشت. درص 7بیش از  خودرو رشددر گروه خودرو و قطعات, معامالتي متعادل و مثبت در جريان بود و 

خريداران در  خفنر مورد توجه بودند. در ادامه عقب نشینيخپويش و كردند و در قطعه سازها  خپارس نیز رشد قیمت را تجربه

 .اكثر نمادها مشهود بود

 

 .ودندوپارس مورد توجه بوملل, وسینا, دي, وپست, وكار, در گروه بانک معامالت مثبت است و نمادهاي 

 

 .در گروه مخابرات معامالت متعادل و در صف تابلو دنبال شد

 

شپنا, شتران و شبندر, فملي, تاپیکو, فوالد, ,  فارسنمادهاي  در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از رشد

بازار سهام به دنبال  اي مطلوب را برايروبرو شد. ادامه رشد قیمت ها در نمادهاي بزرگ پايان هفته  واحدي 9723با رشد 

 .داشت


