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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %80.5 5,524 885,422 شاخص کل

 %8044 4,8,1 54,224 شاخص کل هم وزن

 %,02. 88 8,114 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %84 5.,,4 ,1,54 بورس اوراق بهادار تهران

 %42 12, 8,824 فرابورس ایران

 %85 ,4,14 .2,41 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %41 841 4,414 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
54 -852 -21% 

 %8- 8,- 4,1.8 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 8,0.1 ,44 ,.1 معامالت عادی سهام در فرابورس

 51044 82 24 مالت عمده، بلوکی امع

 42054- ,,- 4,4 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 .4404 4.2 2,4 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(

 24 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 454 8تنوین تامین سرمایه نوین

 .4 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 22 8وبیمه  بیمه  صنعت  گذاري  سرمایه

    54 8فوالد فوالد مبارکه اصفهان

    1, 8ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع

    82 8وتوسم  ملی توسعه گذاري سرمایه

 

 

65.84% 

34.16% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 14025 41.8 بورس اوراق بهادار تهران

 5041, 2,4 فرابورس ایران

 ..4 ,,85 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد م اوراقنا تاثیر نماد نام اوراق

 4 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 85, فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 8 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 8,5 فخوز فوالد  خوزستان

 8 سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی ,84 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

 4- مارون می مارونپتروشی 8.2 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 4 ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع 8.2 اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازارمتعادل و کم حجم و با گرایش به تک سهما در گروه هاي مختلف آغاز به کار کرد و شاخص کل در ابتداي معامالت رشد 

 .مه جو مثبت به همه گروه ها سرایت کرد و شاهد بازاري سرتاسر مثبت بودیمواحدي را ثبت کرد و در ادا ..45بیش از 

 
 .درصدي متوقف شدند .8اما در بازار نمادهاي غفارس, شاوان, فوالي, باالس, زنگان به دلیل نوسان قیمت بیش از 

 
 .نماد رمپنا امروز منفی آغاز کرد و با روندي مثبت روبرو شد

 
 .صدرا و باالس امروز با رشد قیمت داد و ستد شدنددر گروه پیمانکاري صنعتی خ

 
در گروه فلزات اساسی نیز معامالت همسو با کلیت بازار مثبت بود و ذوب رشد حدود سه درصدي را ثبت کرد و صف خرید 

فایرا, فوالژ, ریال داد و ستد شد و فملی در صفر تابلو گرایش اصالحی داشت. فباهنر, فاسمین,  ..55شد. فوالد باالتر از 

 .فمراد, زنگان, فزرین, فخاس, فپنتا, فنورد از نمادهاي مورد توجه بودند

 
در گروه فراورد هاي نفتی معامالت نوسانی بود و نمادهاي شپنا, شبریز, شتران, شبندر با گرایش اصالحی داد و ستد شدند. 

 .وقف شدشپاس صف خرید داشت و شاوان نیز به دلیل رشد بیش از بیست درصدي مت

 
 .در گروه سرمایه گذاري نیز معامالت مثبت بود

 
 .در چند رشته اي ها امروز بازار به وبانک و وامید و وصندوق توجه داشت و وغدیر اصالح نسبی را تجربه کرد

 
تازه  در معدنی ها معامالت متعادل و با گرایش مثبت دنبال شد. کچاد, کگل, کمنگنز رشد بیش از یک درصدي داشتند. نماد

وارد تاصیکو امروز نیز صف خرید سنگین داشت و کمنگنز دیگر نماد همراه با صف خرید گروه بود. کگهر و کاما نمادهاي همراه 

 .با افت قیمت بودند

 
 .در گروه عرضه برق عمده نمادها نوسانی داد و ستد شدند و بفجر و ونیرو در سقف قیمتی داد و ستد شدند

 

 
سازي نیز معامالت مثبت بود و امروز دو نماد ستران و کرمان که رشد هاي قابل توجهی را در روند  هدر گروه سیمان و انبو

 .اخیر بازار داشتند با فشار عرضه و صف فروش روبرو بودند
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ریالی داد و ستد شد. شیران و پترول  ..84درصدي داشت و در سطح  5در گروه محصوالت شیمیایی, تاپیکو رشد بیش از 

نیز صف خرید داشتند. شاراک, شپترو, وپترو, فارس با رشد بیش از یک درصدي و پارس با رشد حدود سه درصدي داد امروز 

 .و ستد شدند. شوینده, شکلر, شکربن, جم, وپترو, شپارس, شوینده, شپاکسا و شبصیر از نمادهاي مورد توجه بازار بودند

 
ماد خساپا با رشد قیمتی و تشکیل صف خرید روبرو بود و خپارس, در گروه خودرو و قطعات, رشد قیمت و صف خرید در ن

 .خزامیا نیز به سقف مجاز رسیدند و در ادامه عمده نمادهاي گروه با صف خرید همراه شدند

 
در گروه حمل و نقل نیز معامالت پیرو جو عمومی بازار مثبت بود و به ججز نماد حکشتی عمده نمادها با روندي مثبت همراه 

 .حریل نیز جالب توجه بودد. صف خرید سنگین بودن

 
 .در گروه الستیک و پالستیک معامالت مثبتی در جریان بود

 
ونوین امروز وپست رشد بیش از سه درصدي آغز کردندو و وکار و وپاسار, وبصادر, وپارس, وتجارت, وبملت,در گروه بانک نماد 

درصدي نمادهاي  5رشد بیش از  .نیز با افزایش تقاضا به صف خرید رسیدوبملت نیز در سقف قیمتی تقاضا داشت. نماد 

 .وکار در گروه بانک نیز جالب توجه بودوپست و وسینا, وپاسارو وتجارت, وبصادر, 

 
رانفور لت و وبمتاپیکو, اخابر و وامید, فخوز, فوالد, در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي 

بانک و فلزات اساسی, واحدي روبرو شد. در ادامه روند صعودي, بازار با توجه به نمادهاي گروه خودرو,  5512با رشد حدود 

 .اولین روز هفته را با رشد چشمگیر آغاز نمود


