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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %8720 2,8,, 582,502 شاخص کل

 %701, ,22 020,,0 شاخص کل هم وزن

 %780, 52 5,2,2 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %10- ,5,02- 0,2,8 بورس اوراق بهادار تهران

 %12 022 220,, فرابورس ایران

 %52- 5,082- 2,120 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %8, 02 228 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
05 -150 -02% 

 %58- 501- 885,, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 02720 00, 022 معامالت عادی سهام در فرابورس

 5758,- 2- 12 مالت عمده، بلوکی امع

 02702 22 ,2, اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 02755 555 221 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(

 108 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 521 5كاوهح ح .فوالد كاوه جنوب كیش

 52 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 21 5وخاور رمیانهبانك خاو

    12 5كگل معدنی و صنعتی گل گهر

    51 5وسپه  سپه  گذاري سرمایه

    51 5ثعمرا عمران و توسعه شاهد

 

 

59.82% 

40.18% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 22705 885, بورس اوراق بهادار تهران

 087,0 221 فرابورس ایران

 88, 222, کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 ثیرتا نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 20, كچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 2 دماوند تولید نیروي برق دماوند ,2,- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 0- مارون پتروشیمی مارون 25, رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 1- ارفع شركت آهن و فوالد ارفع ,2, كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 , ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 80, شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازارمتعادل و مثبت و با گرایش به نمادهاي گروه خودرو و قطعات آغاز به كار كرد

 

 .صف خرید نماد رمپنا نیز از نکات قابل توجه بازار امروز بود

 

عتی خصدرا در ادامه روند صعودي امروز به صف خرید نیز رسید و پس از عرضه صف خرید با رشد در گروه پیمانکاري صن

 .درصدي به كار خود پایان داد و این در حالیست كه باالس در سقف مجاز تقاضا داشت 0حدود 

 

الد و فملی در محدوده در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت بود و مطابق انتظار نمادهاي كوچکتر روند بهتري داشتند. فو

ریال تقاضا دارد و نمادهاي فنوال, فمراد,  288,صفر تابلو داد و ستد شدند, ذوب رشد بیش از یك درصدي داشت و باالتر از 

 .فسپا, فخاس و فپنتا در سقف قیمتی تقاضا داشتند

 

ند. خریدهاي روبه باال در نمادهاي شپنا, در گروه فراورد هاي نفتی معامالت منفی آغاز شد و اكثر نمادهاي با افت همراه بود

شبندر, شتران به منظور حمایت و كاهش جو منفی ناشی از افت نفت محسوس بود و این در حالیست كه نماد شراز افت بیش 

 .نماد ونفت و شپاس برخالف معامالت كم رمق گروه صف خرید داشتند .درصدي داشت 0از 

 

كدما و كنور در سقف مجاز داد و ستد شدند و  .در معدنی ها نیز همسو با كلیت بازار معامالتی متعادل و مثبت در جریان بود

كاما, كروي, كبافق, كچاد, كگل, كبافق و ومعادن با رشد قیمت همراه شدند. افزایش تقاضا در نماد كچاد معامالت نماد را به 

 .سقف مجاز قیمتی رساند

 

 .وه سازها و كاشی و سرامیکی ها امروز نیز فضاي داد و ستد ها مثبت بود و شاهد معامالتی یکپارچه صعودي بودیمدر انب

 

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

 

درصدي داشت بقیه نمادها در  0ود و به جز نماد بفجر كه رشد بیش از در گروه عرضه برق نیز وضعیت معامالت جالب توجه ب

 .سقف مجاز قرار گرفتند
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شفارس و شتوكا و پاكشو در سقف  در گروه محصوالت شیمیایی, معامالت نمادهاي شوینده,شپارس, شکرین و شدوص, وپترو,

درصدي داشتند. نوسانات منفی نماد فارس بیشترین مجاز ادامه داشت و تاپیکو, شپدیس, شاراک, شیراز نیز رشد بیش از یك 

 .تاثیر منفی را بر شاخص كل داشت

 

درصدي داشت. خودرو و خساپا نیز رشد  0خزامیا صف خرید داشت و خپارس نیز رشد بیش از #در گروه خودرو و قطعات, 

قطعاتی ها بودند. در ادامه كشمکش خریخت, ختور و ختراک از نمادهاي مورد توجه در  .بیش از سه درصدي را تجربه كردند

ها پیرامون معافیت هاي مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ادامه مجددا افزایش عرضه در نماد خودرو و عقب 

 .نشینی تا محدوده صفر تابلو را در پی داشت

 

 .نمادهاي همراه با صف خرید گروه بودنددر گروه الستیك و پالستیك معامالت مثبتی در جریان. پسهند, پکرمان, پکویر از 

 

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

 

 .داز نماد مورد توجه در گروه بودندر گروه رایانه امروز معامالت در عمده نمادها نوسانی بود و نمادهاي مرقام و ركیش و رانفور 

 .اپرداز با رشد حداكثري همراه شدنداوان و وب پس از رشد اخیر امروز نیز با افت نسبی همراه بود و _ير اطالعاتی ها هاد

 

وتجارت نیز رشد بیش از دو درصدي را تجربه وبصادر معامالت در سقف مجاز داد و ستد پیگیري شدند و در گروه بانك نماد 

وخاور نیز با رشدي آرام از وپاسار با افت نسبی داد و ستد شدند. نماد ارزنده وبملت و نوین امروز نیز صف خرید دارد و كردند. 

 .ریالی عبور كرد 1288سطح 

 

زماهان پس از برگزاري مجمع با زمگسا مورد توجه بودند. نماد زفکا و زدشت, در گروه زراعت معامالت نوسانی است و نمادهاي 

 .درصدي بازگشایی شد 18رشد بیش از 

 

رانفور با رشد حدود شبندر و كگل, رمپنا, كچاد, ن معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي در پایا

واحدي روبرو شد. رشد تك نمادهاي شاخص ساز كه با همراهی گروه هاي كوچك دنبال شد, صعود بازار سهام در  2,8,

 .اولین روزهفته جدید را به دنبال داشت


