
 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (51/40/5931روز بازار)گزارش 

 

 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1441- 8,4,3- 542,442 شاخص کل

 %9461- 864- 293,,2 شاخص کل هم وزن

 %9462- 51- 8,1,5 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %82- ,1,22- 52,,5 بورس اوراق بهادار تهران

 %38 1,888 8,123 فرابورس ایران

 %4- 556- 6,938 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %86- 2,9- 1,926 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
86 -53 -44% 

 %86- 613- 1,9,5 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 ,3442 411 65, معامالت عادی سهام در فرابورس

 5,499499 59- 53 مالت عمده، بلوکی امع

 584,3 ,5 129 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 23441 459 ,1,18 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(

 593 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 146 گسترش نفت و گاز پارسیان 5پارسان

 63 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 9, چادرملو وصنعتي معدني 5كچاد

    69 شیشه سازي مینا 5كمینا

    ,8 فوالد مباركه اصفهان 5فوالد

      

 

 

41.35% 

55.45% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 434,2 19,5 بورس اوراق بهادار تهران

 21492 ,118 فرابورس ایران

 199 5581 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 ,- كگهر سنگ آهن گهرزمین 463- فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 4- زاگرس پتروشیمي زاگرس 812- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 8- ذوب اصفهان  سهامي ذوب آهن 134- تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 5- سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي 133- اخابر مخابرات ایران

 5- كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 123- پارس پتروشیمي پارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

خودرو و نمادها در گروه خودرو و بانک نیز بودیم. نماد  بازار با فشار فروش در اكثر نمادها آغاز به كار كرد و شاهد عقب نشیني

 .شدن صف فروش متعادل شدند ولساپا پس از جمع

 

 3سمگا با افت حدود با رشد مواجه بود.  تومان 1999رتکو باالتر از درصدي داشت.  4باالس رشد بیش از در تک نمادها 

بیش از سه  ریال رشد 5999وگردش باالتر از ریالي با افت روبرو شد.  3999پایین تر از  رمپنا با در سطحواحدي روبرو شد. 

خصدرا نیز در محدوده پایین تر از میلیوني داشت و  2ریال صف خرید بیش از  1899سمایه باالتر از درصدي را تجربه كرد. 

 .مثبت محدود روبرو بود ریالي با نوسان 59999

 

 .باالس با صف خرید به كار خود پایان دادو خصدرا امروز نیز روند مثبت داشت نماد 

 

فلوله, فملي با افت حدود دو درصدي روبرو شدند.  فوالد وذوب, در گروه فلزات اساسي معامالت با روندي اصالحي روبرو شد. 

 .فسپا نوسانات مثبت قیمتي را تجربه كردندكیمیا, فباهنر, فروش داشتند و  فنورد صفزنگان, فسرب, 

 

 89بسوییچ با رشد بیش از كردندو بازگشایي  بکام نوسانات مثبتي را ثبتبالبر و ر گروه ماشین آالت و دستگاه هاي برقي د

 .معامالت بود درصدي از مهم ترین تحوالت

 

گروه  نیز كم تعداد نیست. دو تازه وارد در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت منفي بود هرچند نمادهاي مورد توجه

همراه با صف خرید در  دفارا از دیگر نمادهايدتماد, دلقما, دشیمي, دكوثر, همراه بودند و  درهآور با صف خریددكپسول و 

 .گروه بودند

 

 .وتوصا از نمادهاي مورد توجه بازار بودند و وصنا ,گوهران ,پردیسدر گروه سرمایه گذاري شاهد معامالتي متعادل بودیم. 

 

 .ثمسکن از معدود نمادهاي مورد توجه بازار بودندثشاهد و ثباغ و ثعمرا, و  بوه سازي شاهد معامالتي منفي بودیمدر گروه ان

 

پاالیشي ها با افت قیمتي روبرو بودند. تک  در گروه فرآورده هاي نفتي نیز معامالت متعادل منفي دنبال مي شود و عمده

 .وسانات مثبتي را ثبت كردندشنفت ن شپاس وشسپا, نمادهایي از جمله 
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شاراک گروه با افت قیمت همراه بودند.  در گروه محصوالت شیمیایي معامالتي منفي در جریان بود و عمده نمادهاي مطرح

درصدي داشتند.  شتوكا افت بیش از سهساینا و كربن شکلر, كرماشا, فارس, پترول,  تاپیکو وپیلن و _جمصف فروش داشت و 

 .گروه بودند پاكشو از معدود نمادهاي مورد توجهشلعاب و شپارس, ان, شیر

 

 .میهن در سقف مجاز داد و ستد شدندآسیا و اتکاي,  البرز,در گروه بیمه 

 

سفارس صف سدشت مورد توجه بودند. ساربیل و  سنیر,و تک نمادهاي  بود در سیماني ها امروز معامالت متعادل و منفي

 .ي را تجربه كردفروش سنگین

 

خزامیا افت بیش از دو درصدي خودرو و خساپا,  .در گروه خودرو و قطعات, شاهد آغازي یکپارچه منفي در اكثر نمادها بودیم

بودند. افزایش فشار  ختراک از معدود نمادهاي مورد توجه در گروهخزر و ساز ها نیز بودیم.  داشتند و شاهد افت اكثر قطعه

 .خساپا را به صف فروش نیز رساندودرو و خفروش نماد 

 

 4وملل رشد بیش از دي و داد و ستد شدند.  وبصادر در محدوده صفر تابلووتجارت و در گروه بانک معامالت متعادل بود و 

 .وپست امروز صف فروش داشتدیگر نمادهاي همراه با نوسانات مثبت بود.  وكار نیز ازدرصدي داشتند و 

 

شپنا, وامید و پارس و اخابر و تاپیکو, فوالد, ,  فارسنمادهاي  عامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افتدر پایان م

ابتداي هفته را با افت  واحدي روبرو شد. ادامه تنش ها در بازارهاي جهاني و البته افزایش ریسک سیاسي 84,3با افت حدود 

 .نسبتا سنگیني همراه ساخت


