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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %5393 389 525,052 شاخص کل

 %5377 03 07,818 شاخص کل هم وزن

 %5350 5 9,520 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %12 5,515 2,972 بورس اوراق بهادار تهران

 %55- 225- 7,358 فرابورس ایران

 %97 7,155 1,5,9 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %757 318 7,325 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
759 751 003% 

 %775 7,582 5,519 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
 تغییر نسبت به روز

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 75318- 772- 182 معامالت عادی سهام در فرابورس

 55355,,5 8- 71 مالت عمده، بلوکی امع

 73,8- 5- 799 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 77313- 752- 392 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(

 708 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 025 بانك صادرات ايران 5وبصادر

 7 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 721 بانك خاورمیانه 5وخاور

    7,3 بیمه پارسیان 5پارسیان

    778 تامین سرمايه لوتوس پارسیان 5لوتوس

    39 صنايع کشاورزي وکود زنجان 5زنجان

 

 

61.32% 

98.41% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 08335 5519 بورس اوراق بهادار تهران

 97358 392 فرابورس ایران

 755 9558 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر در شاخص

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 72- مارون پتروشیمی مارون 578 کچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 75 دماوند تولید نیروي برق دماوند 785 شتران پااليش نفت تهران

 3 میدکو هلدينگ صنايع  معدنی خاورمیانه 705- وامید گروه مديريت سرمايه گذاري امید

 0- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 7,7 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 , زاگرس پتروشیمی زاگرس ,77 شپنا پااليش نفت اصفهان
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 :رکلیت بازا

بهبود روند معامالت در کلیت بازار مشهود بود و  .بازار متعادل و مثبت و با گرايش به نمادهاي گروه خودرو آغاز به کار کرد

 .نمادها و گروه ها بوديم شاهد تقويت تقاضا در اکثر

 

مبنی بر تقسیم سود نقدي بدون محدوديت نوسان  کرماشا پس از برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانهزمگسا, تکشا, نمادهاي 

 .قیمت بازگشايی شدند

 

فلوله نیز تحت فباهنر و درصدي داشت و  ذوب افت بیش از سهدر گروه فلزات اساسی معامالت تحت فشار فروش قرار داشت. 

نوسان مثبت  زنگان از نمادهاي همراه باارفع, فراور, میدکو, فاسمین, داشتند.  درصدي ,شینی بیش از فشار فروش عقب ن

 .بودند

 

کبافق, از ديگر کنور, ريالی داد و ستد شد.  2555کچاد امروز نیز با رشد قیمت همراه بود و در نزديکی سطح در گروه معدنی 

کچاد را به صف خريد  یه نمادهاي گروه متعادل و کم نوسان بودند. افزايش تقاضا نمادبودن و بق نمادهاي همراه با رشد قیمت

 .رساند

 

 .در سیمانی ها امروز معامالت مثبت بود

 

 .بود در گروه محصوالت دارويی جو عمومی معامالت اصالحی

 

از شفاف سازي با رشد بیش از سه سپ پس  رتاپ, رشد بیش از سه درصدي داشتند وافرا, مرقام, در گروه رايانه نمادهاي 

 .رسید درصدي بازگشايی شد و به صف خريد نیز

 

درصدي قیمت در نماد  ,شوند, رشد بیش از  در گروه فرآورده هاي نفتی که عمده نمادها براي برگزاري مجامع آماده می

صف خريد  ريالی 29555باالتر از شسپا شبريز رشد حدود دو درصدي داشتند و شبندر و  شپنا وشتران را شاهد بوديم. 

 .داد و ستد شد درصدي ,شپاس با رشد قیمت حدود شنفت امروز فشار فروش دادرو داشت. 

 

فشار فروش براي تامین نقدينگی عرضه اولیه  پیلن تازه وارد تحت_جمدر گروه محصوالت شیمیايی معامالت متعادل آغاز شد. 

رشد بیش از  شپديسشیراز و پارسان متعادل و کم نوسان بودند. فارس, شاراک, داد. دست  ريالی را نیز از 50555امروز سطح 

 .شپترو نیز رشد بیش از دو درصدي را ثبت کردند زاگرس,شتوکا صف خريد دارند و شسینا, يك درصدي داشند و 
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خساپا نیز در آستانه خريد نیز رسیدند. صف  خگستر بهخودرو و در گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شده و نماد 

ختوقا در  خپارس رشد بیش از سه درصدي داشت. در قطعه سازها نیز معامالت مثبت بود و تشکیل صف خريد قرار گرفت و

خودرو مجددا با افزايش تقاضا به در ادامه نماد  خودرو به صورت کامل عرضه شد وسقف مجاز تقاضا داشت. صف خريد نماد 

 .ف قیمتی رسیدسق

 

وپاسار مجددا به باالتر ادامه می دهد و امروز  دي همچنان به رشد حداکثري خود. ددر گروه بانك معامالت متعادل و مثبت بو

وبصادر در در ادامه نماد  .وخاور از نمادهاي همراه با رشد بیش از دو درصدي بودندوبصادر, وپارس,   .ريال بازگشت 7855از 

 .را نیز با خود همراه کرد وتجارتدرصدي روبرو شد و  ,بیش از  حالی با رشد

 

 389شپنا با رشد حدود کگل, شتران, کچاد,  نمادهاي در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد

رشد شاخص کل در  و بانکی هابه نمادهاي گروه معدنی و پااليشی در کنار بهبود روند خودرويی  واحدي روبرو شد. اقبال بازار

 .آغاز هفته جديد را در پی داشت


