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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %03.9 609 226,922 شاخص کل

 %0392 76. 06,,90 شاخص کل هم وزن

 %0366 2. 2,2,. فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %2.- ,0,20- .02,. بورس اوراق بهادار تهران

 %0, 0., ,2,27 فرابورس ایران

 %6- 72,- 20,,, جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %22- 770- 672 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
09 2 02% 

 %22- ,79- ,,6 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 270360 ,,9 600 معامالت عادی سهام در فرابورس

 2,200300 226- ,2 مالت عمده، بلوکی امع

 ,2,36- ,,- ,.0 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 06392 072 0,090 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 

 .,2 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 70 فوالد مباركه اصفهان 2فوالد

 . صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 70 بیمه  دي 2ودي

    20 پتروشیمی مارون 2مارون

      

      

 

 

41.24% 

59.76% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 2,322 ,,6 بورس اوراق بهادار تهران

 0379, 0090 فرابورس ایران

 000 ,202 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

 00 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 2.9 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

 00 دماوند تولید نیروي برق دماوند 200 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 2- مارون پتروشیمی مارون 009 شخارك  خارك  پتروشیمی

 2 كگهر سنگ آهن گهرزمین 006 كچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 2- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 002- اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار كم حجم, متعاد و با گرایش به تک نمادها آغاز به كار كرد

 
 .رمپنا از دیگر تحوالت بازار بودرشد قیمت و صف خرید در نماد 

 
ریال به تابلو  700دو درصدي باالتر از  ذوب با رشد حدوددر گروه فلزات اساسی معامالت كم رمق و نوسانی دنبال شد. 

فجر و فوالژ,  میدكو,فایرا, نوسانات منفی و مثبت در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند.  فملی به ترتیب بافوالد و بازگشت. 

 .فلوله امروز صف فروش داشتفنورد مورد توجه بودند و 

 
كگهر از دیگر كدما, كنور, ریالی داد و ستد شد.  2,00اه بود و باالتر از سطح كچاد امروز نیز با رشد قیمت همردر گروه معدنی 

 .قیمت بودند نمادهاي همراه با رشد

 
 .در سیمانی ها امروز معامالت مثبت بود

 
 .در گروه محصوالت دارویی جو عمومی معامالت مثبت بود

 
 .سپ از نمادهاي مورد توجه بودندمداران, رتاپ, مفاخر,  در گروه رایانه معامالتی یکپارچه مثبت در جریان بود و نمادهاي

 
 .شرانل از تک نمادهاي مورد توجه گروه بودندشسپا و در گروه فرآورده هاي نفتی معامالت متعادل و منفی بود و 

 
دها رشد حداكثري را درصدي روبرو بود بقیه نما .بمپنا كه با افت حدود در گروه عرضه برق معامالت مثبت بود و به جز نماد 

 .تجربه كردند

 
رقیبی جایگزین دارد, تحت فشار فروش  پیلن تازه وارد كه حاال_جمدر گروه محصوالت شیمیایی معامالت متعادل بود. 

 شپترو كه خبر افزایش سرمایه به بازار داد با افزایش تقاضا درنشینی داشت.  ریال نیز عقب 29000كدهاي خرد بود و تا 

شخارك از دیگر نمادهاي مورد توجه بود.  شیراز امروز نیز در سقف مجاز تقاضا داشت وکیل صف خرید قرار گرفت. آستانه تش

صف فروش  شیران اما امروزساینا به رشد بی سر و صداي خود ادامه دادند. پاكشو و  شسینا رشد بیش از سه درصدي داشت و

 .داشت

 
از محل تجدید ارزیابی دارد امروز با رشد  ایعاتی جدي در رابطه با افزایش سرمایهخصدرا كه شدر گروه پیمانکاري صنعتی 

پایین تر از  باالس اما پس از رالی اخیر دومین روز اصالحی راریال شدن قرار گرفت.  20000درصدي در آستانه  9بیش از 

 .ریال پشت سر گذاشت 00000
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محدوده صفر تابلو گرایش داشت. در قطعه  و معامالت خودروسازها به در گروه خودرو و قطعات, معامالت متعادل آغاز شد

نماد را در  خودرو رشد بیش از یک درصدي معامالت اینتوجه بودند. افزایش تقاضا در نماد  خمهر موردخکار و ختراك, سازها 

خودرو معامالت صف خرید نماد  در ادامه جالب توجه بود. و خساپا در این دقایقخودرو و پی داشت. افزایش تقاضا در نمادهاي 

 .افزایش تقاضا همراه كرد گروه را با

 
وپست رشد بیش از دو ستدهاي گروه بودند.  وملل پیشتاز داد ودي و در گروه بانک معامالت متعادل مثبت آغاز شد و 

 .فزایش تقاضا همراه شدوبصادر نیز در این دقایق با اقیمت همراه بود.  وخاور نیز با رشددرصدي داشت و 

 
 ,60كچاد با رشد حدود شخارك, رمپنا, وامید,  نمادهاي در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد

 .معامالت پس از افزایش عرضه در روز گذشته رشد شاخص كل را در پی داشت واحدي روبرو شد. بهبود روند


