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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %,692- 9,9,2- 978,432 شاخص کل

 %5913- 422- 9,5,,1 شاخص کل هم وزن

 %5941- ,1- 9,234 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %58- 172- 7,853 بورس اوراق بهادار تهران

 %9 91 5,946 فرابورس ایران

 %56- 158- 23,,8 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %76- 884- 5,678 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
559 -552 -19% 

 %77- 1,3- ,5,58 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز تغییر 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 5924- 2- 881 معامالت عادی سهام در فرابورس

 72957- 54- 94 مالت عمده، بلوکی امع

 989,- 58- 968 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 1935- 85- 33, 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

 ریال()میلیارد 

 989 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 844 پتروشیمي جم 9جم

 74 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 9,6 فوالد كاوه جنوب كیش 9كاوه

    537 صنایع پتروشیمي تخت جمشید 9شجم

    5,1 تولیدكنندگان بورس كاالي ایران 9تكاال

    75 چادرملو وصنعتي معدني 9كچاد

 

 

69.86% 

07.94% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 ,994, ,558 بورس اوراق بهادار تهران

 73958 33, فرابورس ایران

 566 5497 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران در شاخص بورس اوراق بهادار تهران تاثیر

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 92- مارون پتروشیمي مارون 746- فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 1- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 997- همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 8- زاگرس پتروشیمي زاگرس 962 فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 9- میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 5,3- تاپیكو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 5 كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 5,8- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, كم حجم و با گرایش محدود به گروه خودرو و بانک و تک نمادهاي گروه فلزات اساسي آغاز به كار كرد

درصدي پایین تر از  8با افت حدود  و همچنین شفاف سازي صورت گرفته 23ذوب پس از ارائه گزارش عملكرد سال نماد 

 .ریالي بازگشایي شد 5366سطح 

 

فوالد پس از شفاف سازي متوقف شده و  ذوبدر گروه فلزات اساسي معامالت كم رمق و با گرایش اصالحي را شاهد بودیم. 

فاسمین تک و با رشد قیمت جهاني مس رشد بیش از یک درصدي را ثبت كرد  فمليعقب نشیني حدود یک درصدي داشت. 

 .با نوسانات مثبت در گروه بودند فوالژ از دیگر نمادهاي همراهفسپا و هرمز, همراه با صف خرید گروه بود.  نماد

 

 .رمپنا امروز نیز با روند اصالحي مواجه بودنماد 

 

 .حسینا نوسانات مثبت داشت و بقیه نمادها با اصالح مواجه شدنددر حمل و نقلي ها نماد 

 

 .كروي نوسان مثبت داشتند و بقیه نمادها همسو با بازار با اصالح روبرو بودندكمنگنز و كبافق, ني ها در معد

 

 .پدرخش مورد توجه بوددر گروه الستیک و پالستیک صف 

 

د. وضعیت تقاضا همسو با بازار كم رمق بو در گروه فرآورده هاي نفتي, معامالت نوساني بود و علیرغم رشد مناسب قیمت نفت

 .بود شراز در میان معامالت منفي گروه جالب توجهگروه بود. افزایش تقاضا در نماد  شنفت از معدود نمادهاي مورد توجه

 

وپترو برخالف روند گروه شخارک و شامال, شتوكا,  در گروه محصوالت شیمیایي معامالت با فشار عرضه روبرو بود و در نمادهاي

امروز عرضه بیشتري  پیلن تازه وارد نیز صف خرید سنگین خود را حفظ كرده و_جمتي بودیم. قیم شاهد داد و ستد در سقف

 .بودن مجمع و عدم تمایل حضور برخي از سهامداران خرد بود را نسبت به روز قبل تجربه كرد كه عمدتا به دلیل پیش رو

 

سفار از نمادهاي مورد توجه بودند. سنیر و سدشت,  ,سبزوادر سیماني ها امروز معامالت روند نوساني با گرایش منفي داشت و 

 .داشت با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت روبرو بود ستران كه آغازي منفي
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 .با افزایش عرضه در بازار شاهد افت یكپارچه در گروه محصوالت دارویي بودیم

 

وآذر برخالف روند گروه با در سقف مجاز كرمان و  اباد,ثسازي نیز معامالت همسو با بازار منفي بود و نمادهاي  در گروه انبوه

 .داد و ستد شدند

 

 .اپرداز امروز نیز با رشد نسبي قیمتي همراه بوددر گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 

نوسانات  میهن نیز برخالف روند كلي گروهكوثر و  ودي مورد توجه بود ودر گروه بیمه كه معامالتي منفي را سپري میكند نماد 

 .مثبتي را ثبت كردند

 

 .غگل مورد توجهند و بقیه نمادهاي با افت قیمت همراه بودندغاذر و در محصوالت غذایي 

 

 .افزایش عرضه در اكثر نمادها مشهود بود در گروه رایانه

 

 .ثبت كرد كحافظ كه با صف خرید روبرو بود, روند منفي یكپارچه اي رابه جز در نماد  گروه كاشي و سرامیک نیز

 

 .چكاوه بودیمدر گروه كوچک محصوالت كاغذي شاهد روند منفي در نماد 

 

ورنا خپارس نیز روند مثبتي را آغار كردند.  خزامیا وخودرو, خساپا صف خرید قابل توجهي داشت و در گروه خودرو و قطعات, 

 .خساپا مجددا به صف خرید رسید همراه با نوسانات مثبت در گروه بودند. نماد خاذین از دیگر نمادهاو 

 

وتجارت و ریال نوسان مثبت داشت.  5466از  وپاسار نیز باالتردرصدي داشت و  8وخاور رشد بیش از دي و در گروه بانک 

 .وپارس فشار فروش داشتندو  وبصادر متعادل داد و ستد مي شوند

 

 .همراه با افت قیمتي همراه بودندو اخابر در گروه مخابرات برخالف چند روز اخیر هر دو نماد 

 

رمپنا با افت حدود فوالد, تاپیكو, همراه,  فارس,در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

سرمایه  كانون توجه همچنان شاهد كم رمقي بازار در اكثر گروه ها هستیم و صرفا تک نمادها در .واحدي روبرو شد 969,2

 .گذاران هستند


