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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %7612 4,178 768,412 شاخص کل

 %7666 422 87,821 شاخص کل هم وزن

 %6624 84 7,167 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %44 7,282 2,824 بورس اوراق بهادار تهران

 %2 627 6,446 فرابورس ایران

 %81 7,487 2,272 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %17 242 6,277 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
72 -722 -26% 

 %76 812 6,242 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 8642- 78- 812 معامالت عادی سهام در فرابورس

 26624- 72- 66 مالت عمده، بلوکی امع

 2616- 6- 618 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2682- 47- 187 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(

 624 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 626 7كرماشا پتروشیمی كرمانشاهصنایع 

 7 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 17 7كچاد چادرملو وصنعتی معدنی

    72 7افق فروشگاههاي زنجیره اي افق كوروش

      

      

 

 

75.32% 

24.68% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 24677 6,242 بورس اوراق بهادار تهران

 78614 187 فرابورس ایران

 622 7,126 کل
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 ایرانتاثیر در شاخص فرابورس  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 2 كگهر سنگ آهن گهرزمین 447 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 1 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 842 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 4 دماوند تولید نیروي برق دماوند 724 مبین پتروشیمی مبین

 7 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 742 كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 7 شراز پاالیش نفت شیراز 727 پارس پتروشیمی پارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازارمتعادل مثبت و با گرایش مجدد به نمادهاي گروه فراورده هاي نفتی آغاز به كاركرد و در ادامه جو مثبت به اكثر گروه هاي 

 .سرایت نمودبزرگ بازار 

 

 .ریالی عبور كرد 1222نماد رمپنا امروز نیز در سقف مجاز داد و ستد شد و از محدوده 

 

 .در گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا امروز با افت داد و ستد شد

 

ذوب كه ریال رسید.  8722در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت است و نماد فوالد با نیم نگاهی به بورس كاال به باالتر از 

ریالی داد و ستد میشد با توجه به شفاف سازي متوقف شد, فملی رشد بیش از دو درصدي داشت و  6222باالتر از سطح 

, فوالژ و فنورد در سقف مجاز تقاضا داشتند. تشکیل صف خرید در نماد فوالد از دیگر رویدادهاي جالب بفخاس, فزرین, فسر

درصدي  4اد فوالد, شاهد تشکیل صف خرید در نماد فملی نیز بودیم. رشد بیش از پس از نم .توجه بازار طی روز جاري بود

 .ذوب پس از بازگشایی نیز از رویدادهاي پایانی بازار امروز بود

 

درصدي در عمده نمادها بودیم. ونفت, شپاس, شراز,  8در گروه فراورد هاي نفتی معامالت مثبت آغاز شد و شاهد رشد بیش از 

 .نمادهاي همراه با صف خرید گروه بودندشاوان از 

 

 .در گروه سرمایه گذاري نیز نمادهاي وبیمه, وگستر, وصنعت, وسبحان, وتوصا, سدبیر, وبوعلی, واعتبار مورد توجه بودند

 

در چند رشته اي ها وغدیر صف خرید سنگینی داشت و وصندوق نیز در سقف مجاز داد و ستد شد. وبانک و وامید نیز 

 .مثبتی را پشت سر گذاشتند معامالت

 

در معدنی ها نیز همسو با كلیت گروه هاي بزرگ بازار, معامالتی مثبت در جریان بود. كدما و كبافق در سقف مجاز داد و ستد 

 .می شدند و كچاد, كگل, ومعادن از نمادهاي همراه با رشد قیمتی بودند

 

 .بود و كاشی سازها نیز معامالت مثبتی داشتند در سیمانی ها و انبوه سازها امروز روند معامالت مثبت

 

 .در گروه محصوالت كانی غیرفلزي, عمده نمادها با رشد روبروشدند
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 .در گروه عرضه برق نیز وضعیت معامالت جالب توجه بود و عمده نمادها با رشد قیمت همراه شدند

 

س, شکلر, وپترو از نمادهاي همراه با صف خرید در گروه در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالت مثبت بود فارس, تاپیکو, پار

 .بودند

 

درصدي داشت و خپارس نیز در سطح پایین  7در گروه خودرو و قطعات, امروز معامالت مثبت آغاز شد. خزامیا رشد بیش از 

اه با صف خرید ختراک از دیگر نمادهاي همر خبهمن صف خرید داشت و خلنت, خدیزل, .ریالی داد و ستد شد 6622تر از 

ریالی در حال داد و ستد شد. افزایش تقاضا در نماد خودرو نماد  8722گروه بودند. نماد خودرو نیز همچنان پایین تر از سطح 

را در آستانه تشکیل صف خرید قرار داد و صف خرید نماد خودرو بهبود تقاضا در نمادهاي گروه خودرو را در پی داشت و شاهد 

 .درصدي در نمادهاي خزامیا و خپارس بودیم 8رشد قیمت بیش از 

 

 .در گروه حمل و نقل نیز نمادهاي حکشتی, حتاید, حپترو, حآسا با صف خرید همراه بودند

 

 .غالبر, غگل, غبشهر, غسالم و غشصفها در سقف مجاز داد و ستد شدند, غمارگدر گروه محصوالت غذایی, 

 

 .در جریان بوددر گروه الستیک و پالستیک معامالت مثبتی 

 

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

 

در گروه بانک نماد وبملت امروز نیز با اقبال بازار مواجه بود و شاهد رشد ونوین, وپاسار و وپارس نیز بودیم. وبصادر و وتجارت از 

تجارت در بازار سرتاسر مثبت امروز نیز قابل ونمادهاي همراه با افت گروه بودند. افت بیش از سه درصدي نمادهاي وبصادر و 

 .توجه بود

 

عامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي فوالد, فارس, مبین, كگل و پارس, شپنا و فملی با در پایان م

را در واحدي روبرو شد. ادامه توجه بازار به گروه فراورده هاي نفتی و دیگر نمادهاي بزرگ بازار شاخص  4177رشد حدود 

 .یاري نمود تسادامه روند صعودي و سقف شک


