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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %3535 5,345 954,732 شاخص کل

 %9555 3,351 34,775 شاخص کل هم وزن

 %9544 42 5,573 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %5 1 9,447 بورس اوراق بهادار تهران

 %35 341 3,339 فرابورس ایران

 %3 314 7,944 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 45- 424 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
393 55 59% 

 %7- 75- 293 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

تغییر نسبت به روز درصد 

 گذشته

 17535 539 415 معامالت عادی سهام در فرابورس

 74533 39 51 مالت عمده، بلوکی امع

 52554 355 537 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 43535 797 3,543 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(

 955 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 299 نفت سپاهان 9شسپا

 355 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 335 پتروشیمي جم 9جم

 71 س. تدبیرگران فارس وخوزستان 9سدبیر 32 بیمه  دي 9ودي

    73 مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 9شوینده

    93  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه 9وغدیر

 

 

46.84% 

59.16% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 74537 293 بهادار تهران بورس اوراق

 35514 3543 فرابورس ایران

 355 3224 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 94 مارون پتروشیمي مارون 354 کگل معدني و صنعتي گل گهر

 93 کگهر سنگ آهن گهرزمین 393 پارس پتروشیمي پارس

 7 میدکو خاورمیانههلدینگ صنایع  معدني  395 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

 5 زاگرس پتروشیمي زاگرس 335 وغدیر  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه

 9- دماوند تولید نیروي برق دماوند 352 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

رفته رفته شاهد بهبود معامالت در اکثر گروه ها و  بازار متعادل, کم حجم و با گرایش مثبت در اکثر گروه ها آغاز به کار کرد و

 .نمادها بودیم

 

 .ا از نمادهاي مورد توجه بودندیکیمزنگان, فمراد, فوالژ, در گروه فلزات اساسي معامالت مثبت بود و 

 

 .در گروه بیمه عمده نمادها با رشد قیمت همراه شدند

 

را رمپنا امروز که چند روز اخیر روندي اصالحي را پشت سر گذاشته امروز و در ابتداي معامالت رشد بیش از سه درصدي نماد 

 .ثبت کرد

 

 .کنور مورد توجه بودندکگل و تاصیکو و کگهر, در معدني ها 

 

 .مثبت بود زمروا ته الستیک و پالستیک روند معامالدر گرو

 

داشتند و بقیه گروه متعادل و مثبت دادو ستد شدند.  شبریز نوسان مثبتشراز و شاوان, شبندر,  در گروه فرآورده هاي نفتي

 .شبریز با اقبال خریداران روبرو بودشپاس,  شراز,نمادهاي  معامالت

 

شیران صف خرید حدود سه درصدي داشت و  پترول رشددر گروه محصوالت شیمیایي معامالت در اکثر نمادها پرتقاضا بود. 

شپاکسا صف خرید  وشپارس شامال, شلعاب, شتوکا, وپترو, شپتر, شگل, داد وستد شد و  تومان 1955شاراک باالتر از داشت. 

 .را تجربه کردند

 

 .در گروه دارویي نیز معامالت با بهبود تقاضا روبرو بود

 

 .سازي نیز معامالت همسو با بازار مثبت بود در گروه انبوه

 

 .ندساروم از نمادهاي مورد توجه بودسپاها, سدور, ستران, سشرق, سفارس, در سیماني ها نیز امروز شاهد روند مثبت بودیم. 
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 .اپرداز امروز نیز با رشد نسبي قیمتي همراه بوددر گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 

 .اکثر نمادها مورد توجه بودند و شاهد نوسانات مثبت در اکثر نمادهاي گروه بودیم در گروه رایانه

 

 .فاذر بودیمفاراک و در گروه ساخت محصوالت فلزي شاهد اقبال به نمادها 

 

 .محصوالت کاغذي شاهد بهبود روند معامالت بودیمدر گروه کوچک 

 

با رشد حدود دو درصدي آغاز کردند و  ساز ها در گروه خودرو و قطعات, آغاز معامالت بهتر از روز گذشته است و اکثر خودرو

این در  وخمحور شاهد رشد حداکثري بودیم خفنر, خچرخش, فروش هاي متعدد نبود و در  در قطعه سازها نیز خبري از صف

 .تقاضا در تشکیل صف خرید داد خودرو با افزایشخفنر صف فروش داشتند. نماد خلنت و حالیست که 

 

وپارس وپست نیز با صف خرید آغاز کرد و امروز  دي همچنان مورد توجه بود ودر گروه بانک نیز معامالت متعادل و مثبت بود. 

افزایش تقاضا اکثر  وپاسار با رشد بیش از یک درصدي آغاز کردند و در ادامهر, وبصادوتجارت,  درصدي داشت و 7رشد بیش از 

 .نمادهاي گروه را با رشد مناسب همراه ساخت

 

رانفور, با مبین, همراه, وغدیر, وامید, پارس,  کگل,نمادهاي  در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر ازرشد

بازار سهام بازگرداند و  روبرو شد. کاهش التهابات ایجاد شده در پایان هفته گذشته مجددا رونق را به واحدي 5347رشد حدود 

 .مثبتي را به ثبت رساندند گروه هاي بانک, خودرو و پتروپاالیش داد و ستدهاي


