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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0.2.- 38- 235,842 شاخص کل

 %048. 222 .85,88 شاخص کل هم وزن

 %.08. 11 4,183 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %18- 231- .4,21 بورس اوراق بهادار تهران

 %48- .82- 1,332 فرابورس ایران

 %21- 1,111- 3,182 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %12- .22- 1,1.2 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
52 -55 -8.% 

 %21- 4.5- 1,158 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 23082- 151- 821 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ..0..2,3 2- 22 مالت عمده، بلوکی امع

 81082 83 185 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 18013- 143- 281 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(

 152 نصندوق س.اعتماد آفرین پارسیا اعتماد 8.8 فروشگاههاي زنجیره اي افق كوروش 2افق

 41 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 141 صنایع پتروشیمي تخت جمشید 2شجم

    88 نفت سپاهان 2شسپا

    35 بانك خاورمیانه 2وخاور

    31 نیروكلر 2شكلر

 

 

68.20% 

91.78% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 11028 1158 بورس اوراق بهادار تهران

 45021 281 فرابورس ایران

 ..1 .183 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 ثیرتا نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 5 میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 242 اخابر مخابرات ایران

 8- كگهر سنگ آهن گهرزمین 218- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 4 شراز پاالیش نفت شیراز 113- پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 4 زاگرس پتروشیمي زاگرس 148- رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 2 سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي 118 شخارك  خارك  پتروشیمي

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل, كم حجم و مثبت آغاز به كار كرد. پس از گذشت بیش از دو ساعت از آغاز بازار عقب نشیني خریداران در 

حد از رشد اولیه امروز خود را از دست داد. گروه وا ...1بسیاري از نمادهاي بزرگ مشهود بود به طوري كه شاخص حدود 

 .خودرو و به خصوص نمادهاي خودرو و خساپا فشار فروش بیشتري را تحمل نمود

 

 .نماد سمگا پس از اصالحي چند روزه مجددا امروز با رشد قیمت روبرو بود و گكوثر نیز معامالت مثبتي را ثبت كرد

 

 .درصدي را ثبت كرد .1و رشد نماد خصدرا نیز امروز مورد توجه بود 

 

در گروه فلزات اساسي معامالت مثبت آغاز شد. ذوب, فملي, فوالد در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند و فاسمین, فلوله, 

قرار گفت و در فمراد, فسرب, میدكو در سقف تقاضا داشتند. نماد فباهنر نیز با افزایش تقاضا در آستانه تشكیل صف خرید 

 .ادامه عرضه در كلیت گروه مشهود بود

 

 .در معدني ها معامالت مثبت بود و ومعادن, كاما و كبافق از نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .در گروه عرضه برق به جز نماد وهور كه رشد حداكثري داشت, عمده نمادها با افزایش عرضه مواجه بودند

مالت منفي در اكثر نمادها بودیم و نماد ریشمك و دبالك از معدود نمادهاي مورد توجه در گروه محصوالت دارویي شاهد معا

 .گروه بودند

 

در گروه سرمایه گذاري شاهد رشد قیمت و تشكیل صف خرید در نماد وخارزم بودیم. ونیكي, سرچشمه, وتوصا, وبوعلي و 

 .سدبیر از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودند

 

و شاهد رشد قیمت در اكثر نمادها بودیم. شتران رشد بیش از سه  ه هاي نفتي نیز معامالت مثبت آغازشددر گروه فرآورد

درصدي داشت و شپنا نوسان منفي داشت  3درصدي داشت و شراز در سقف مجاز تقاضا داشت. شبریز و شنفت رشد بیش از 

 .و شبندر با رشد حدود یك درصدي روبرو بود

 

 ...25پیلن نوسانات منفي را باالتر از سطح _جمایي معامالت كم رمق آغاز شد و نماد تازه وارد در گروه محصوالت شیمی

 .كرماشا از نمادهاي مورد توجه گروه بودندوپترو, ریالي تجربه كرد. 
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 .ثرود مورد توجه بودندوآذر, در گروه انبوه سازي نیز معامالت همسو با بازار نوساني بود و تك نمادهاي 

 

 .سیماني ها امروز نیز معامالت یكپارچه مثبت و پرتقاضا بود در

 

 .افرا مورد توجه بودند و بقیه نمادها نیز با روندي نوساني داد و ستد شدندركیش و مداران, پرداخت, در رایانه اي ها 

 

بیش از دو درصدي داشتند و  خساپا عقب نشینيخودرو و در گروه خودرو و قطعات, معامالت با افزایش نسبي عرضه آغاز شد. 

خوساز از معدود نمادهاي مورد توجه گروه و  خكارخمحركه, خلنت در كف مجاز قیمتي داد و ستد شدند. خبهمن و خرینگ, 

خزامیا در میان دادو ستد خساپا با افزایش عرضه در آستانه تشكیل صف فروش قرار داشت. معامالت مثبت نماد بودند. نماد 

خودرو خودرو را به كف مجاز قیمي رساند. صف فروش نماد ي خودرویي ها جالب توجه بود. افزایش فشار عرضه نماد هاي منف

 .فشارعرضه را در كلیت بازار افزایش داده است

 

وپاسار وتجارت و وبصادر, وسینا با رشد حداكثري قیمت همراه بودند. وملل, و در گروه بانك معامالت متعادل است و نمادهاي 

 .متعادل و منفي داد و ستد شدند

 

 .اخابر پرحجم و مثبت بوددر گروه مخابرات معامالت 

 

واحدي  33رمپنا, با افت حدود پارسان, فوالد , در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

مومي بازار را با فشار فروش روبرو كرد و در نهایت تمامي روبرو شد. افزایش عرضه به خصوص در نمادهاي گروه خودرو جو ع

 .رشد اولیه شاخص از دست رفت و شاهد افت نسبي شاخص كل نیز بودیم


