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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0420- 452- 412,412 شاخص کل

 %04.5 414 24,224 شاخص کل هم وزن

 %0400 0 1,.,4 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %,1- 292- 4,200 بورس اوراق بهادار تهران

 %10 141 1,454 فرابورس ایران

 %9- 4,4- 54,,4 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 14- 405 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
1. -, -40% 

 %4- 19- 441 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 0442- 1- 240 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,044. 12 ,4 مالت عمده، بلوکی امع

 44,1,- 244- 144 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 224.2- 2,5- 549 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس مالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورسمعا

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 424 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان .. 4تكاال تولیدكنندگان بورس كاالي ایران

 40 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 21 4كگل تی گل گهرمعدنی و صنع

 9 4وسبحان سرمایه گذاري سبحان 20 4تیپیكو سرمایه گذاري دارویی تامین

    40 4والبر  البرز)هلدینگ  گذاري  سرمایه

      

 

 

58.23% 

41.77% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 54444 441 بورس اوراق بهادار تهران

 ,,214 549 فرابورس ایران

 100 1210 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق یرتاث نماد نام اوراق

 ,- دماوند تولید نیروي برق دماوند 444- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 5 میدكو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 150- شپنا پاالیش نفت اصفهان

 2- زاگرس پتروشیمی زاگرس 121- شتران پاالیش نفت تهران

 2- ذوب هن  اصفهانسهامی ذوب آ 144 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

 2 مارون پتروشیمی مارون 141- وبملت بانك ملت

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متاثر از افت قیمت ها در بازارهاي جهانی و افزایش نسبی ریسک سیاسی با افزایش عرضه آغاز به كار كرد و اكثر نمادهاي 

قایق پایان بازار شاهد بهبود نسبی روند بازار به خصوص در گروه ها و نمادها بزرگ آغازي منفی را تجربه می نمایند. در د

 .كوچكتر بودیم

 

در گروه فلزات اساسی, ذوب, فملی و فوالد نوسانات منفی محدود مواجه بودند. فلوله با فشار عرضه روبرو بود. فمراد امروز صف 

 .دندخرید داشت و فنوال و فسپا از دیگر نمادهاي مورد توجه بو

 

ریال در  10000در گروه فراورده هاي نفتی نیز متاثر از افت قیمت نفت شروعی یكپارچه منفی را تجربه كردند. شپنا در مرز 

حال داد و ستد بود. شبندر در كف مجاز دادو ستد شدو شتران و شبریز و شاوان نیز افت بیش از سه درصدي داشتند. بقیه 

 .در ادامه شپاس و شاوان وسانات مثبتی را تجربه كردند .قیمتی را در ابتداي معامالت ثبت كردند نمادهاي گروه نیز افت

 

 .در گروه محصوالت غذایی, شاهد افزایش تقاضا در نمادهاي غشهداب, غپینو, غدیس, غبهنوش, غچین و غالبر بودیم

 

د توجه بازار بودند و بزاگرس و دماوند از نمادهاي همراه در گروه عرضه برق نمادهاي بمپنا, بزاگرس, بكهنوج, وهور و بفجر مور

 .با اصالح گروه بودند

 

 . در گروه قند و شكر نیز شاهد معامالتی مثبت بودیم

 

در گروه خودرو و قطعات, افت یكپارچه نمادها را شاهد بودیم. نماد خودرو كه نوسانات شدیدي را در چند هفته اخیر تجربه 

ایل به كف مجاز بود و خساپا, خزامیا, خپارس نیز افت قیمتی را تجربه كردند در قطعه سازها نیز كرده است, امروز متم

ر مورد توجه بودند. رشد قیمت در نماد خزامیا بهبود معامالت یمعامالت منفیست و تک نمادهاي خلنت, خاهن و خنص

مثبت در نمادهاي خودروساز, نماد خودرو مجددا در  خودروسازها را در میان جو منفی بازار به دنبال داشت. علیرغم نوسانات

 2آستانه تشكیل صف فروش قرا گرفت. افزایش مجدد تقاضا در نمادهاي گروه خودرو را شاهد بودیم. خزامیا رشد بیش از 

جاز خزر, خكمک, خموتور با افزایش تقاضا به سقف م. یز نوسانات مثبت را تجربه كردند.درصدي داشت و خساپا و خپارس ن

 .قیمتی رسیدند

 

 .در گروه معدنی معامالتی نوسانی و كم هیجان در جریان بود و نمادهاي كمنگنز, ومعادن, كبافق مورد توجه بودند
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 .در گروه محصوالت كانی غیرفلزي نمادهاي كهمدا, كخاک و كرازي مورد توجه بودند

 

د و اوان نیز رشد نسبی داشت و اپرداز با افت محدود پایین تر وب با افزایش تقاضا روبرو شو_هاي در گروه اطالعات و ارتباطات

 .ریال داد و ستد شد 4000از 

 

 .وسپه مورد توجه بودندسدبیر, اعتال, وسكاب, در گروه سرمایه گذاري معامالت نوسانی دنبال شد و نمادهاي 

 

سدشت مورد سخاش و سیالم, سبزوا, ساربیل,  سكرما,ستران با نوسانت مثبت همراه بود و در گروه سیمان امروز نمادهاي 

كرمان درصدي هستند و نماد  2ثغرب از نمادهاي همراه با رشد بیش از ثرود و ثباغ, ثمسكن, توجه بودند. در انبوه سازها نیز 

 .امروز نیز صف فروش داشت و در ادامه متعادل و مثبت شد

 

 .حپترو مورد توجه بودندحتوكا و در گروه حمل و نقل نیز دو نماد 

 

 .ولیز در سقف مجاز تقاضا داشتندولغدر و در گروه واسطه گري هاي مالی 

 

 .نمرینو از تک نمادهاي مورد توجه در گروه محصوالت كاغدي و چوبی و منسوجات بودندنبروج, چفیبر, چكارن, نمادهاي 

 

وپست و با افت حدود دو درصدي پیگیري شد و این در حالیست كه پاسار وبملت و وبصادر, وتجارت, در گروه بانک معامالت 

 .دي علیرغم جو منفی گروه جالب توجه بودنوسانات مثبت نماد  . ونوین به كف مجاز رسیدند

 

د پارس, با افت حدووبملت, شتران, شپنا, شبندر, در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

افت قیمت ها در بازارهاي جهانی در كنار اخبار نه چندان مطلوب سیاسی عقب نشینی بازار سهام را  .واحدي روبرو شد 452

 .در پی داشت


