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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %79,6 3,,,5 677,112 شاخص کل

 %59.1 ,7,51 13,657 شاخص کل هم وزن

 %79,5 ,1 6,322 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %12 7,216 ,3,67 بورس اوراق بهادار تهران

 %,7 ,61 7,323 فرابورس ایران

 %52 7,2,7 2,2.1 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %13 171 7,513 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
26 1. 726% 

 %12 131 7,1.1 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 75921 22 .33 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,2292- 16- , مالت عمده، بلوکی امع

 52922- 36- ,2 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2966- 32- 212 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 25 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 635 6پاكشو گروه صنعتی پاكشو

 73 آكورد صندوق س. آرمان آتی كوثر 751 6كسرام  سرام  پارس

    .75 6وبصادر بانك صادرات ایران

    25 6رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

    52 6شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 

 

68.47% 

31.53% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 22911 71.1 بورس اوراق بهادار تهران

 57935 212 فرابورس ایران

 ..7 6.33 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

 1 زاگرس پتروشیمی زاگرس 615 شپنا االیش نفت اصفهانپ

 3 كگهر سنگ آهن گهرزمین 671 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 1 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 676 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 6 مارون پتروشیمی مارون 6.6 وبملت بانك ملت

 6 رازش پاالیش نفت شیراز ,,7 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 بازار متعادل و با گرایش به نمادهای گروه خودرو و قطعات آغاز به كار كرد. و در اداه اكثر گروه ها با رشد قیمتی همراه شدند

 .ریالی داد و ستد می شود ..61نماد تازه وارد تاصیکو با رشد بیش از دو درصدی در محدوده پایین تر از 

 

 .نماد رمپنا امروز با رشد قیمتی همراه بود

 

در گروه فلزات اساسی نیز معامالت مثبت است. ذوب رشد بیش از یك درصدی داشت و فوالد و فملی در محدوده صفر تابلو 

 .نوسان مثبت داشتند. فلوله, فایرا, فاسمین, فسرب, فمراد, فسپا و فپنتا از نمادهای مورد توجه بازار بودند

 

گروه فراورده های نفتی امروز نیز روند معامالت مثبت بود و شپنا, شتران, شبندر رشد بیش از دو درصدی داشتند. ونفت در 

 .درصدی مواجه بودند 1امروز نیز به سقف مجاز رسید و شاوان و شراز و شپاس نیز با رشد حدود 

 

ثنوسا و وتوس, ثالوند, ثباغ, ثرود و وآذر در سقف مجاز داد و نمادهای وساخت, ثاباد,  در گروه انبوه سازی معامالت مثبت بود و

 .ستد شدند

 

در گروه محصوالت شیمیایی نیز معامالتی سرتاسر مثبت در جریان بود. شاراک, شیران, شغدیر, وپترو, شیراز, شپدیس, جم, 

س پس از بازگشایی منفی در روز شپارس, شوینده, شامال, شلعاب با نوسانات مثبت بیش از سه درصدی مواجه بودند و زاگر

 .گذشته امروز نیز با رشد همراه شد

 

هستیم. حکشتی نیز رشد  در گروه حمل و نقل معامالت مثبت بود و شاهد صف خرید نمادهای حفارس, حتاید, حآسا, حپترو

 .درصدی داشت 1بیشتر از 

 

درصدی در نمادهای خودرو ساز در ابتدای  1از در گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شد و شاهد رشد قیمت بیش 

بازار بودیم. در قطعه سازها, خشرق, خکمك, خمحركه, خفنر مورد توجه بودند. افزایش تقاضا در نماد خودرو صف خرید نماد 

مادها ریالی را در پی داشت. صف خرید نماد خودرو موج مثبتی را در گروه خودرو به دنبال داشت و اكثر ن .162در محدوده 

به سقف مجاز قیمتی رسیدند. در دقایق پایانی بازار شاهد عرضه صف خرید نمادهای خساپا و خپارس بودیم و البته عرضه ها 

 .درصد رشد را حفظ نمودند 1دامنه دار نبود و همچنان نمادها باالتر از 
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ملت و وتجارت رشد بیش از یك درصدی داشتند و در گروه بانك معامالت در اكثر نمادها با نوسانات مثبت روبرو بودوپاسار, وب

ونوین, وپست, وسینا, وكار رشد بیش از سه درصدی را در ابتدای بازار ثبت كرد. دی تك نماد منفی گروه بود. نماد وبملت با 

 .افزایش تقاضا به صف خرید رسید

 

, بساما, آسیا, كوثر, دانا از نمادهای مورد توجه در گروه بیمه نیز معامالتی یکپارچه مثبت در جریان بود و نمادهای ملت, ودی

 .بازار بودند

 

در گروه محصوالت كانی غیرفلزی كسرا, كگاز, كتوكا, كخاک, كپشیر, كساپا, كاذر در سقف مجاز داد و ستد شدند و بقیه 

 .نمادها نیز روندی مثبت را پشت سر گذاشتند

 

ر كلیت بازار شاهد بهبود روند داد و ستدها بودیم. ستران پس از معامالت در گروه سیمان نیز امروز همسو با معامالت مثبت د

منفی چند روز اخیر امروز صف خرید داشت و سفارس نیز با برچیده شدن صف فروش سنیگن امروز مثبت داد و ستد شد. 

 .سخزر از دیگر نمادهای مورد توجه بازار بودسهگمت, سبهان, سبزوا, 

 

شتران و فوالد, وبملت و فارس, شبندر, شپنا, ز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای در پایان معامالت رو

واحدی روبرو شد. ادامه تحركات مثبت در نمادهای بزرگ بازار كه از روز گذشته آغاز شد و البته  1,,5فخاس با رشد حدود 

 .نست درصدی از ریزش های اخیر بازار را جبران نمایدبهبود روند نمادهای تایرگذار به خصوص گروه خودرو توا


