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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1.5. 2,8,4 252,242 شاخص کل

 %,.21 .26,. 6.,,.6 شاخص کل هم وزن

 %,14, 1. 2.8,, فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %26 ,.2,4 21.,4 بورس اوراق بهادار تهران

 %,5 518 665,. فرابورس ایران

 %12 2,288 .6,12 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %, ,5 2.1,. معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
81 ,8 18% 

 %6 18 5,,,. جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 44146 284 128 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,,1,,2,5 5 8. مالت عمده، بلوکی امع

 22161- 2,- ,,. اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 4111, ,24 252 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(

 777 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 147 صادرات ايرانبانك  2وبصادر

 19 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 711 پتروشيمي پرديس 2شپديس

    00 چادرملو وصنعتي معدني 2كچاد

      

      

 

 

51.11% 

41.71% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 41188 5,,. اوراق بهادار تهران بورس

 521.2 252 فرابورس ایران

 ,,. ,224 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

 2 میدكو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 212 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 6- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 228 فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 , دماوند تولید نیروي برق دماوند 224 پارس پتروشیمي پارس

 ,- كگهر گهرزمین سنگ آهن ,22 وامید گروه مديريت سرمايه گذاري امید

 2- دي بانك دي 2,5 كگل معدني و صنعتي گل گهر

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل و مثبت آغاز به كار كرد و داد و ستدها در عمده گروه ها با رشد قیمتي در نمادها همراه بود

 

برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه به منظور تصويب در پايان معامالت امروز , نمادهاي كرماشا, خنصیر, جم جهت 

 .صورتهاي مالي و نماد پترول جهت برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده متوقف شدند

 

تومان صف خريد داشت.  ,,,.رتکو باالتر از  .تومان داد و ستد شد ,,,.در تك نمادها باالس رشد قیمت داشت و باالتر از 

 .ريالي با افت روبرو شد ,,,1روبرو شد. رمپنا با در سطح پايین تر از سمگا با اصالح محدود 

 

در گروه فلزات اساسي معامالت با روندي نوساني پیگیري شد. ذوب به منظور برگزاري مجمع متوقف بود و فوالد كه در گزارش 

حدود داد و ستد شد و فاسمین هم ريالي اعالم كرد با رشد بیش از يك درصدي روبرو شد. فملي با افت م ,,..تلفیقي سود 

 .در صف تابلو كم حجم بود. فلوله, فباهنر, كیمیا, فرآور, از نمادهاي مورد توجه گروه بودند

 

ريال داد و ستد شد. كگل پس از برگزاري  ,,28درصدي داشت و تاصیکو در نزديکي  5در گروه معدني كچاد رشد بیش از 

 .ت بازگشت و كدما از ديگر نمادهاي مورد توجه در گروه بودمجمع با رشد حدود سه درصدي به معامال

 

 .در چند رشته اي ها معامالت مثبت بود و امروز وامید صف خريد داشت

 

در سیماني ها كه تا كنون سه ماهه هاي جذابي به بازار ارائه نکرده اند, معامالت چند روزيست كه به فاز نوساني وارد شده و 

 .نمادهاي مورد توجه بودندسنیر و سرود از معدود 

 

 .در گروه محصوالت دارويي جو عمومي معامالت مثبت بود

 

 .در گروه عرضه برق معامالت مثبت است و وهور در سقف مجاز تقاضا داشت

 

 .در گروه فرآورده هاي نفتي معامالت متعادل بود و شنفت و شرانل از تك نمادهاي مورد توجه گروه بودند
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درصدي روبروشد. فارس پايین تر از  5شیمیايي معامالت مثبت دنبال شد. پارس امروز با رشد حدود در گروه محصوالت 

 ريال نوسان داشت, شگل, شکربن, شپارس, شلعاب, شسینا در سقف قیمتي داد و ستد شدند ,,,6

 .در گروه بیمه ملت, پارسیان, آسیا و كوثر در سقف مجاز داد و ستد شدند

 

شاهد معامالتي مثبت بوديم. نمادهاي ثاباد, ثالوند, ثامان و ثشرق و وآذر مورد توجه بودند و كرمان و  در گروه انبوه سازي

 .ثمسکن نوسان منفي داشتند

 

در گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شد. خودرو و خزامیا رشد بیش از سه درصدي داشتند و خساپا و خپارس نیز با 

درصدي در  5نا در آستانه تشکیل صف خريد قرار داشت. در قطعه سازها نیز شاهد رشد بیش از رشد قیمت آغاز كردند و ور

 .اكثر نمادها بوديم

 

در گروه بانك معامالت متعادل مثبت آغاز شده و وپاسار پیشتاز داد و ستدهاي گروه بود و در نزديکي سقف مجاز داد و ستد 

 .توجهي را تجربه كرده افت ده درصدي را نیز ثبت كرد شد. نماد دي در گروه بانك كه اخیرا رشد قابل

 

در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي فوالد , فارس, پارس, وامید و كگل, كچاد و وپاسار 

شدت میگیرد, واحدي روبرو شد. كاهش جو منفي در بازار كه عموما پس از روزهاي تعطیل آخر هفته  28,4با رشد حدود 

 .رشد قیمت ها و نزديکي شاخص كل به سقف قبلي را در پي داشت


