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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %16.7 7,251 525,552 شاخص کل

 %7611 .67 .5,17. شاخص کل هم وزن

 %7621 21 1,112 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %11- ...- 7,722 بورس اوراق بهادار تهران

 %,56 .,5,5 1,1,1 فرابورس ایران

 %5. 11.,7 5,552 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1, 72. ,7,55 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
52 71 571% 

 %6, 15. 7,515 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 71,6.1 221 .2, معامالت عادی سهام در فرابورس

 5,511611 76 .5 مالت عمده، بلوکی امع

 52657 17 721 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 771616 .1. 7,722 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

 ریال()میلیارد 

 7.6 اعتباری ملل 5وملل 5, توسعه معدني و صنعتي صبانور 5كنور

 7.2 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 16 پتروشیمي جم 5جم

 .75 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد ,1 بانك صادرات ایران 5وبصادر

    ,1 بانك تجارت 5وتجارت

      

 

 

52.45% 

47.55% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 25652 7515 بورس اوراق بهادار تهران

 51622 7722 فرابورس ایران

 711 ,555 کل
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل, كم حجم و با نوسانات مثبت در گروه های كوچك تر آغاز به كار كرد. انبوه سازها, سیماني ها, واسطه گری ها, 

 .عرضه برق, خودرو وقطعات و زغال سنگي ها آغازی مثبت را تجربه كردند

 

 .نماد های وپارس و كاوه بازگشایي شدند

 

مروز نیز معامالت با اقبال به نماد كوچك گروه شاوان آغاز شد و این پاالیشي با رشد بیش از سه در گروه فراورده های نفتي ا

درصدی سقف قیمتي جدیدی را در دوسال اخیر ثبت نمود. شبریز رشد بیش از یك درصدی داشت, شتران كه افزایش سرمایه 

ریالي داد و ستد شد و شپنا و شبندر همچنان  111,تانه ای جذاب دارد و البته گزارش مطلوبي نیز به بازار داده امروز در آس

مورد بي مهری سهامداران قرار گرفتند. شبهرن, ونفت, شنفت و شپاس نوسانات محدودی را دنبال كردند. رشد تقاضا در 

 .پاالیشي ها پس از شاوان, شبریز را نیز به محدوده سقف مجاز رساند

 

درصدی داشت. ثنوسا, ثامان و ثاخت مورد  2بود و كرمان پس از بازگشایي رشد حدود در گروه انبوه سازی نیز معامالت مثبت 

 .درصدی داشت 12توجهند و وآذر در ادامه رالي صعودی و بازگشایي رشد بیش از 

 

 .در معدني ها معامالت كم رمق بود و كمنگنز و كچاد از معدود نمادهای همراه با رشد قیمتي بودند

 

 .ریالي شدن نزدیك شد 6111ت متعادل بود و نماد كوثر امروز نیز با صف خرید همراه بود و به در گروه بیمه معامال

 

 .در گروه عرضه برق نمادهای دماوند, بمپنا و وهور رشد حداكثری را ثبت كردند

 

د و فملي در صفر در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود. ذوب منفي آغاز كرد و هم اكنون رشد اندكي را تجربه كرد فوال

فباهنر با رشد قیمتي همراه بود و وتوكا, فراور و فپنتا امروز نیز با رشد حداكثری قیمت مواجه  .تابلو نوسان محدود داشتند

 .بودند

 

 وكار,#در گروه بانك نیز معامالت كم رمق دنبال شد. نماد وملل و ودی امروز نیز نوسان منفي داشتند و وپاسار, وبصادر, وكار, 

 .وخاور با رشد محدود قیمت داد و ستد شدند و وتجارت همچنان نوسان محدود قیمتي را تجربه كرد
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زاگرس, شاراک, تاپیکو, پارس, شیران در  .در گروه محصوالت شیمیایي معامالت متعادل بود و نماد نوری به صف خرید رسید

 .دیگر نمادهای مورد توجه بودندمحدوده صفر تابلو داد و ستد شدند و ساینا, شدوص و شلعاب از 

 

در گروه سیماني امروز نیز معامالت یکپارچه بارشد همراه شد و نمادهای سفارس, ستران, سبجنو, سهگمت, ساربیل, سنیر, 

 .درصدی همراه بود 71ستران و سفارس در سقف مجاز داد و ستد شدند. سدشت با رشد بیش از 

 

مقي در جریان بود و شاهد افت قیمت ها در اكثر نمادها بودیم. خساپا, خودرو و در گروه خودرو و قطعات, معامالت كم ر

خپارس با افت كمتر از یك درصدی همراه بودند و خزامیا نیز روندی اصالحي داشت. خمحركه, خمحور, ختراک از نمادهای 

 .مورد توجه در قطعه سازها بودند

 

در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای فارس, شبندر, شتران, شبریز, نوری, شپنا با رشد 

بازار با اقبال به نمادهای پاالیشگاهي و البته گروه های كوچکتر, برخالف هفته های اخیر پایان  .واحدی روبرو شد 7251حدود 

 .هفته ای سبز را پشت سر گذاشت


