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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %9052- 4,915- 451,902 شاخص کل

 %9021 019 22,144 شاخص کل هم وزن

 %5019- 91- 4,0,1 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %,4- ,9,14- 2,222 بورس اوراق بهادار تهران

 %4- ,2- 9,441 فرابورس ایران

 %44- 9,491- 1,991 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 995- 9,919 رسمعامالت عادی سهام در بو

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
42 -499 -15% 

 %49- 249- 9,9,2 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 9044- 1- 2,0 سمعامالت عادی سهام در فرابور

 95055- 2- 44 مالت عمده، بلوکی امع

 1,045 41 912 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 99059 45 451 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(

 440 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان ,1 4وكار  كارآفرین  بانك

 4 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر ,, 4مادیرا هاي اداري ایران صنایع ماشین

    21 4هاي وب هاي وب-داده گسترعصرنوین

      

      

 

 

62.65% 

37.35% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 14010 99,2 بورس اوراق بهادار تهران

 24020 451 فرابورس ایران

 955 9,15 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

 1- مارون پتروشیمی مارون 245- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 0- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 412- كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 0- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 420- فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 2- میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 442- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 4- ارفع ت آهن و فوالد ارفعشرك 494- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل آغاز به كار كرد و در ابتداي بازار گروه فلزات اساسی متاثر از اخبار مربوط به تحریم این صنعت با گرایش منفی 

ند. با گذشت حدود دو ساعت از آغاز بازار معامالت را آغاز كردند و فوالد و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص كل داشت

شاهد افزایش عرضه در اكثر نمادهاي بزرگ بودیم. افزایش عرضه در اكثر گروه هاي بزرگ بازار عقب نشینی خریداران و بعضا 

تشکیل صف فروش را به دنبال داشت. وبملت خودرو و خساپا در كف مجاز داد فشار فروش داشتند و فوالد و ذوب نیز افت 

 .درصدي را تجربه كردند 2بیش از 

 

 .ریالی داد و ستد شد 4455نماد تازه وارد تاصیکو با رشد بیش از دو درصدي پایین تر از سطح 

 

 .ریالی همراه شد 2555نماد حفاري نیز با رشد تقاضا و شکل گیري صف خرید باالتر از سطح 

 

 .نماد رمپنا امروز مثبت آغاز كرده و رشد بیش از سه درصدي داشت

 

 .در گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با رشد نسبی قیمت همراه بودند و در ادا مه با افت قیمت همراه شدند

 

شاهد معامالت یکپارچه مثبت در گروه قند و شکر علیرغم نوسانات منفی در اكثر گروه هاي بازار روند مثبت گروه حفظ شد و 

 .بازار بودیم

 

در گروه فلزات اساسی ذوب و فوالد و فملی افت بیش از یك درصدي داشتند و فجر, فسپا و فنورد از نمادهاي مورد توجه بازار 

 .صف فروش سنگین نماد ذوب فشار فروش بر گروه و كلیت بازار را افزایش داد .بودند

 

عامالت مثبت آغاز شد و شتران, ونفت, شپاس, شاوان بیشترین رشد قیمتی را تجربه كردند و در گروه فراورده هاي نفتی م

درصدي را ثبت كردند. افت نمادها و لمس كف قیمتی در اكثر نمادهاي گروه فراورده هاي  9شبندر و شپنا نیز رشد كمتر از 

 .نفتی مشهود است و ونفت تك نماد مثبت گروه بود

 

 .امروز معامالت مثبت بود و شاهد شکل گیري صف خرید در عمده نمادهاي گروه بودیم در گروه انبوه سازي
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شخارک صف خرید دارد و شیران, شپترو,  .در گروه محصوالت شیمیایی نیز شاهد معامالتی مثبت در اكثر نمادها بودیم

بازار بودند و در ادامه افزایش فشار عرضه شکربن, وپترو, شپارس, شگل, شوینده, شامال و شسینا از دیگر نمادهاي مورد توجه 

 .در این گروه نیز مشهود بود

 

در گروه خودرو و قطعات, نیز معامالت متعادل آغاز شد. صف فروش خزامیا جمع شده و خودرو, خپارس, خساپا, خبهمن و 

توجه بازار بودند. در ادامه خنصیر, خچرخش, خموتور, خکمك, خمحور و خفنر از نمادهاي مورد  .ورنا نوسانات منفی داشتند

 افزایش تقاضا در اكثر نمادهاي گروه خودرو مشهود بود و نمادهاي خودرو سازها همگی به محدوده هاي مثبت وارد شدند. 

رفته رفته فشار فروش در این گروه پس از جمع شدن صف فروش نماد خساپا شاهد متعادل شدن معامالت نماد بودیم هر 

وش در نماد و كلیت بازار قابل توجه بود. صف فروش نماد خودرو نیز در حال كاهش بود و معامالت نماد چند همچنان فشار فر

 .میلیون سهم گذشت 15از سطح 

 

 .در گروه زراعت صف خرید نمادهاي زپارس, زفکا, , زدشت, زمگسا, زگلدشت, زقیام, زماهان زكشت, را شاهد بودیم

 

بازار, معامالت در گروه هاي محصوالت غذایی, محصوالت دارویی, حمل و نقل, محصوالت مطابق با انتظار با تعادل در كلیت 

 .كانی غیر فلزي, انبوه سازي, كاشی و سرامیك و به طور كلی عمده گروه هاي كوچك بازار مثبت پیگیري شد

 

وتجارت بملت و ووبصادر, دند و ونوین معامالتی پرتقاضا در سقف مجاز را سپري كردي و در گروه بانك معامالت مثبت است و 

 .در محدوده هاي مثبت داد و ستد شدند

 

تاپیکو با شپنا و فارس, شبندر و فملی, كگل, فوالد, در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

ي سیاسی روند رشد شاخص كل در ابتداي بازار واحدي روبرو شد. عقب گرد بازار با توجه به افزایش تنش ها 49,1افت حدود 

 .را متوقف و با افزایش عرضه افت محسوسی را به این نماگر مهم اقتصادي تحمیلی نمود


