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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %79.2 4,142 442,422 شاخص کل

 %49,7 1,124 75,,44 شاخص کل هم وزن

 %49,2 55 4,841 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %2- 88,- 22.,2 بورس اوراق بهادار تهران

 %4, 847 487,, فرابورس ایران

 %5 254 8,442 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %.- 172- 1,122 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
.5 ,8 55% 

 %4- .5- ,1,42 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 4,922- ,.1- .51 معامالت عادی سهام در فرابورس

 2777 27 27 مالت عمده، بلوکی امع

 27,942 ,11 121 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2925- 27- 877 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(

 22, اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 24, 4پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان

 54 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 152 4خودرو روخود  ایران

    117 4وسپه  سپه  گذاري سرمایه

    28 4سرچشمه سرمایه گذاري مس سرچشمه

    47 4فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

 

60.84% 

39.16% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 57982 ,142 بورس اوراق بهادار تهران

 915., 877 فرابورس ایران

 177 ,472 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

 ,4 مارون پتروشیمی مارون 1.4 وبملت بانك ملت

 12 کگهر سنگ آهن گهرزمین 122 مبین پتروشیمی مبین

 . دماوند تولید نیروي برق دماوند 142 پارس پتروشیمی پارس

 , ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان .. وتجارت بانك تجارت

 4- میدکو نی خاورمیانههلدینگ صنایع  معد 82 وبصادر بانك صادرات ایران

 نقشه بازار:
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  :رکلیت بازا

 .بازار کم حجم, متعادل و با گرایش نسبی به نمادهاي گروه خودرو آغاز به کار کرده است

 

 .نماد معامالتی شپنا, شبندر و شتران بازگشایی شدند

 

فوالد و فملی, فاسمین, کاوه و فخوز در محدوده صفر در گروه فلزات اساسی, فضاي معامالتی بهتر از روز گذشته بود. ذوب, 

فمراد, فسرب, زنگان, فوالي, فزرین و فجر از نمادهاي مورد توجه گروه بودند. افزایش تقاضا در نماد  .تابلو داد و ستد شدند

 .ذوب رشد بیش از سه درصدي نماد را در پی داشت

 

گاهی به دلیل شفاف سازي متوقف بودند, شبریز و ونفت رشد بیش از در گروه فرآورده هاي نفتی, که عمده نمادهاي پاالیش

سه درصدي داشتند و شسپا با توجه به افزایش سرمایه جذاب امروز نیز با اقبال بازار روبرو بود. شراز و شاوان پس از شفاف 

اوان نیز افت بیش از دو درصدي سازي بازگشایی شدند. نماد شپنا, شتران و شبندر متعادل و با افت نسبی بازگشایی شدند و ش

 .نیز روبرو بود درصدي 2داشت و این در حالیست که شراز با افت بیش از 

 

در گروه عرضه برق امروز نیز روند معامالت مثبت بود و نمادهاي ونیرو, دماوند, بمپنا, بزاگرس, بکهنوج, وهور, مبین و بفجر 

 .مورد توجه بازار بودند

 

 .وب در سقف مجاز داد و ستد شدند و اوان صف فروش داشت_در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد اپرداز و هاي

 

 .در گروه دارویی نیز امروز معامالت در اکثر نمادها در سقف مجاز پیگیري شد

 

 .درصدي نماد را در پی داشت 8افزایش تقاضا در نماد سمگا نیز رشد بیش از 

 

و قطعات, خساپا در شفاف سازي انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را منوط به تایید در گروه خودرو 

نهایی و ابالغ دستورالعمل کرد و با رشد حدود یك درصدي آغاز کرد و به صف خرید سنگینی رسید. خودرو نیز در محدوده 

صفر تابلو داد و ستد شدند و خلنت, خوساز, خکمك, ختور, ریالی نوسان مثبت داشت. خپارس و خزامیا در محدوده  2277

خمحرکه و خمحور از نمادهاي مورد توجه در خودرو سازها بودند. رشد مجدد قیمت در نماد خساپا بهبود جو گروه را در پی 

ساپا داشت. خساپا که به دلیل رشد بیست درصدي متوقف شده است در پیش گشایش در سقف مجاز تقاضا داشت. نماد خ
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پس از عرضه صف خرید مجددا صف خرید پرحجمی تشکیل داد و این در حالیست که نماد خودرو علیرغم پشتوانه خبري 

 .یکسان, مطابق معمول روندي ضعیف تر از نماد رقیب داشت

 

دهاي همراه با در گروه محصوالت غذایی نیز عمده نمادها روندي صعودي داشتند و غالبر, غپاک, غمارگ, غدام و غسالم از نما

 .نوسانات مثبت گروه بودند

 

در گروه حمل و نقل معامالت نمادهاي حسیر و حتوکا در سقف مجاز انجام گرفت و حسینا نیز رشد بیش از سه درصدي 

 .داشت. حریل پرحاشیه معامالت پرحجمی را سپري کرد و از سقف به کف رسید

 

 .مواجه بود و امروز کرمان, ثرود, و وتوس از نمادهاي مورد توجه گروه بودنددر انبوه سازها معامالت همسو با بازار با تقاضا 

 

 .در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی, معامالت مثبت بود و نمادهاي بالبر, بسوییچ و بکاب از نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .در گروه سیمان امروز نیز شاهد بهبود روند قیمت ها بودیم

 

وضعیت معامالت امروز نیز مثبت بود و شاهد رشد قیمت در اکثر نمادها بودیم. رتاپ, رکیش و مداران از  در گروه رایانه

 .نمادهاي همراه با صف خرید در گروه بودند

 

در گروه بانك معامالت معامالت مثبت آغاز شد. وتجارت و وبملت با رشد بیش از سه درصدي داد و ستد شد. دي, وپاسار, 

نا از دیگر نمادهاي مورد توجه بودند. افزایش تقاضا در نمادهاي گروه بانك اکثر نمادهاي بزرگ گروه را در وبصادر, و وسی

 .آستانه تشکیل صف خرید قرار داد

 

در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي وبملت, مبین, پارس, وتجارت, وبصادر و اخابر و 

واحدي روبرو شد. افت قیمت هاي جهانی, نقدینگی ماندگار در بازار را به سمت نمادهاي گروه  4145ود خساپا با رشد حد

 .خودرو و بانك و رایانه هدایت کرده و امروز این گروه ها بازیگر اصلی بازار بودند


