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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %442, 7,,,2 744,442 شاخص کل

 %4.7, 642 66,,,4 شاخص کل هم وزن

 %470, . 1,7,2 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %22- 1,0- 7,422 بورس اوراق بهادار تهران

 %47- 27.,2- 2,204 فرابورس ایران

 %12- ,7,70- 1,0,1 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %22 272 2,222 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
4. 21 14% 

 %27 214 2,774 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 44442- .44- 621 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,,4,,7,4 21- 24 مالت عمده، بلوکی امع

 24442 77 227 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 10441- ,44- ..4 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(

 246 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد ,74 فوالد كاوه جنوب كیش 7كاوه

 1 صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 02 بانك خاورمیانه 7وخاور

    44 فوالد مباركه اصفهان 7فوالد

    44 چادرملو وصنعتی معدنی 7كچاد

    77 شركت ارتباطات سیار ایران 7همراه

 

 

69.63% 

96.96% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 .4144 2774 بورس اوراق بهادار تهران

 14412 ..4 فرابورس ایران

 ,,2 2.76 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد اقنام اور تاثیر نماد نام اوراق

 2- كگهر سنگ آهن گهرزمین 776 شپنا پاالیش نفت اصفهان

 7 شراز پاالیش نفت شیراز 2,2 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 2 شپاس نفت پاسارگاد 4. شتران پاالیش نفت تهران

 2- میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 44 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 2 حخزر كشتیرانی دریاي خزر ,4 پارس پتروشیمی پارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 ,سصوفی, سکرما ,بموتو ,نمادهاي سهرمز.بازار متعادل, كم حجم و و با گرایش اصالحی در عمده نمادها بزرگ آغاز به كار كرد

 .ساراب بازگشایی شدند ,سفار ,سفانو

 

تومان با نوسان منفی مواجه بود. سمگا با رشد محدود روبرو شد.  ,,,2رتکو باالتر از در تك نمادها باالس صف خرید داشت. 

 .ریالی با افت روبرو شد ,,,2رمپنا با در سطح پایین تر از 

 

در گروه فلزات اساسی معامالت با روندي بهتر از روز قبل پیگیري شد. ذوب به منظور برگزاري مجمع متوقف بود و فوالد و 

 .و ستد شدند. فلوله, فسرب, كیمیا, فخاس از نمادهاي مورد توجه گروه بودند دادت رشد محدود فملی با اف

 

 .در گروه محصوالت دارویی جو عمومی معامالت مثبت بود

 

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

 

د رشد قیمت در اكثر نمادها هستیم. گزارش حسابرسی شده در اكثر در گروه فرآورده هاي نفتی آغاز معامالت مثبت بود و شاه

نمادهاي پاالیشگاهی با رشد سود همراه بوده و كه عمدتا ناشی از اختالف حساب نرخ تسعیر ارز شركت هاي پاالیشی در سال 

, شبندر, شراز و شبریز نیز بود و شپنا كه تاثیر مثبت بیشتري از این محل گرفته امروز در سقف مجاز تقاضا داشت. شتران 2.

 .با رشد قیمت هرماه بودند و شپاس و شاوان از نمادهاي همراه با افت در گروه بودند

 

در گروه محصوالت شیمیایی معامالتی متعادل دنبال شد. شاراک كه روز گذشته صف فروش را نیز تجربه كرده بود امروز با 

 .کو, زاگرس متعادلند و ساینا, شامال و شسینا مورد توجه بودنددرصدي روبرو شد. فارس, پارس, تاپی 4رشد حدود 

 

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

 

 .در سیمانی ها امروز معامالت متعادل و منفی بود و تك نمادهاي سنیر مورد توجه بودند. سفارس با افت نسبی روبرو شد
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قطعات, معامالت متعادل آغاز شد. خودرو و ورنا رشد بیش از سه درصدي دارند و خساپا و خپارس با افت در گروه خودرو و 

آغاز كرده اند. در قطعه سازها خزر و ختراک آغاز خوبی را ثبت كردند. در انتهاي بازار افزایش تقاضا در نماد خودرو رشد بیش 

 .از سه درصدي نماد را به دنبال داشت

 

 .ك معامالت متعادل آغاز شد و نمادهاي دي و وملل امروز نیز مورد توجه بودنددر گروه بان

 

در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي شپنا , شبندر, شتران, پارسان و پارس با رشد حدود 

 .را در پی داشت بهبود فضاي سیاسی, كاهش هیجانات منفی و رشد شاخص كل .واحدي روبرو شد 2,,2


