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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %5100- 372- 302,252 شاخص کل

 %5102- 203- 03,,20 شاخص کل هم وزن

 %5100- 0- 2,200 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %2- 000- 55,,3 بورس اوراق بهادار تهران

 %2- 052- 0,023 فرابورس ایران

 %0- 300- 2,223 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %0- 00- 1,0 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
15 32 21% 

 %2- 30- 70, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 2131- 20- 033 معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,255155 2 00 مالت عمده، بلوکی امع

 07122- 22- 020 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 1130- 22- 722 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(

 3,7 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 321 پتروشیمي جم 3جم

 ,30 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 322 فروشگاههاي زنجیره اي افق کوروش 3افق

    027 گروه دارویي برکت 3برکت

    ,2  ملي توسعه گذاري سرمایه 3وتوسم

    20 گروه مدیریت سرمایه گذاري امید 3وامید

 

 

56.15% 

43.45% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 021,0 70, اوراق بهادار تهران بورس

 22150 722 فرابورس ایران

 055 0750 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 00- دماوند تولید نیروي برق دماوند 071 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 2 زاگرس پتروشیمي زاگرس 020 شخارك  خارك  پتروشیمي

 2 میدکو خاورمیانههلدینگ صنایع  معدني  022 پارس پتروشیمي پارس

 2 مارون پتروشیمي مارون ,03 نوري پتروشیمي نوري

 3- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان ,05 حکشتي کشتیراني جمهوري اسالمي ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

افزایش فشار  از یک ساعت از ابتداي بازار بازار متعادل و مثبت و با گرایش به تک نمادها آغاز به کار کرد. با گذشت بیش

دلیل  خودرو بهخساپا به صف فروش رسید و این در حالیست که در گروه خودرو نماد  فروش در کلیت بازار محسوس بود و

 .افشاي اطالعات متوقف شد و پس از بازگشایي افت محسوسي را تجربه کرد

 

شپنا جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه وبانک,  نمرینو,لسرما, خپویش, پارس, در پایان معامالت امروز نماد معامالتي 

 .مالي متوقف شدند به منظور تصویب صورتهاي

 

 .همسو با کلیت بازار منفي بود در گروه فلزات اساسي معامالت

 

 .بود در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت امروز نوساني

 

 .کگل با پیشروي مناسب تاثیر مثبت بر شاخص داشتدر گروه معدني معامالت مثبت آغاز شد و 

 

شبریز و داد و ستد شدند.  محدوده صفر تابلو در گروه فرآورده هاي نفتي شاهد معامالتي کم رمق بودیم و عمده نمادها در

 .داشتند ونفت افت بیش از یک درصدي

 

درصدي  2حسینا رشد بیش از ثبت کرد.  درصدي را 0حریل رشد بیش از  حفارس صف خرید داشت و در گروه حمل و نقل 

 .آستانه تشکیل صف خرید قرار داشت حکشتي نیز با افزایش تقاضا درداشت. 

 

از یک درصدي داشت و در ادامه با افت  پیلن رشد بیش_جمو مثبت آغاز شد.  معامالت متعادل در گروه محصوالت شیمیایي

 شسینا صف خرید داشت و امروزبود و رشد بیش از سه درصدي را تجربه کرد.  شخارك امروز نیز مورد توجههمراه شد. 

 .نیز رسید یدشپاکسا پرحجم بود و با رشد بیش از سه درصدي آغاز کرده کرد و به صف خر

 

 .افرا مورد توجه بودندمفاخر و مداران, پرداخت, مرقام, در گروه رایانه نمادهاي 
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خودرو در محدوده صفر تابلو افت همراه بودند.  در گروه خودرو و قطعات, معامالت منفي آغاز شد و اکثر نمادها با افت قیمت

نمادهاي مورد  خدیزل ازخمحور و ختوقا, ز سه درصدي همراه بودند. ورنا با افت بیش ا خساپا وحدود یک درصدي داشت و 

 0خودرو با پس از باشگایي با افت حدود هدایت کرد و نماد  توجه بودند. در ادامه فشار فروش گروه را به سمت رنج هاي منفي

 .درصدي روبروست

 

وبصادر رشد بیش از سه درصدي شد.  متوقف درصدي 05دي به دلیل رشد #در گروه بانک معامالت متعادل است و نماد 

 وپست فشارفروشوپارس و وملل, ریال نزدیک شد و  2055وخاور به رمق بود.  وتجارت همچنان در روند صعودي کمداشت و 

 .داشتند

 

 .ني همراه شددرصدي رشد داشت و در ادامه با عقب نشی 2رمپنا پس از بازگشایي روز گذشته, امروز تا محدوده بیش از نماد 

 

 372خساپا, با افت حدود جم, خودرو, فخوز,  نمادهاي در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد

اثرات مثبتي بر  آغاز کرد و فشار فروش خریداران را به عقب راند. هرچند تک نمادهاي بزرگ واحدي روبرو شد. بازار مثبت

 .هم وزن را در پي داشت کلیت بازار, عقب گرد هر دو شاخص کل وشاخص داشتند اما افت در 


