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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0101 7,933 719,503 شاخص کل

 %,,01 0,110 95,,1, شاخص کل هم وزن

 %3111 0, 1,100 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %01 531 3,1,0 بورس اوراق بهادار تهران

 %07 075 0,0,3 فرابورس ایران

 %01 0,119 17,,, جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %3 093 3,117 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
11 11 331% 

 %5 310 3,913 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 05179- 073- 930 معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,111111 13 57 مالت عمده، بلوکی امع

 17,175 150 117 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 11171 110 0,313 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(

 719 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 311 صنايع پتروشیمي خلیج فارس 3فارس

 351 پتروشیمي مارون 3مارون 055 معدني و صنعتي گل گهر 3كگل

 300 هلدينگ صنايع معدني خاورمیانه 3میدكو 091  ايران  مس  صنايع  ملي 3فملي

 010 آرمان آتي كوثرصندوق س.  آكورد 13  غدير)هلدينگ گذاري سرمايه 3وغدير

 31 سنگ آهن گهرزمین 3كگهر 70 فوالد كاوه جنوب كیش 3كاوه

 

 

66.49% 

99.57% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 11117 3913 بورس اوراق بهادار تهران

 77193 0313 فرابورس ایران

 011 7331 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

 ,0 مارون پتروشیمي مارون 301 شتران پااليش نفت تهران

 5 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 037 فخاس فوالد خراسان

 3 دماوند تولید نیروي برق دماوند 011 فخوز فوالد  خوزستان

 1 كگهر سنگ آهن گهرزمین 073 شپنا پااليش نفت اصفهان

 7 شاوان پااليش نفت الوان 039 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

كردند. پس از آغازي مثبت افزايش عرضه در  بازار متعادل و مثبت آغاز به كار كرد و عمده گروه ها معامالت مثبتي را ثبت

خريد  عرضه همچنان زياد نبود. بازگشايي نمادهاي بازار پايه نیز بعضا با تشکیل صف كلیت بازار محسوس بود و البته عمق

 .هاي قابل توجه همراه بود

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
رنیک امروز نیز گذاشتند. تازه وارد گروه يعني  رمپنا معامالتي نوساني و مثبت پشت سررتکو و در گروه خدمات فني مهندسي 

 .كرد صف خريد پرحجمي را تجربه

 
 .درصدي قیمت را ثبت كرد 3حفاري افت بیش از نماد 

 
 .سیستم مورد توجه بودندسپ, پرداخت, مداران, رتاپ, آپ, مرقام, ركیش,  انه معامالت متعادل بود نمادهايدر گروه راي

 
 .درصدي را ثبت كردند 1ثباغ رشد بیش از وتوس و ثامان و كرمان, در انبوه سازها معامالت متعادل بود و نمادهاي 

 
ده درصدي قیمت نفت كه متاثر از توقف  ثبت در جريان بود. رشد بیش ازدر گروه فراورده هاي نفتي معامالتي يکپارچه م

 11111باالتر از  شاوان بهدر پي حمالت اخیر بوده, توانست رونق را به گروه بازگرداند.  بخشي از تولید پااليشگاه هاي عربستان

شبندر رشد بیش از دو درصدي داشتند و  شتران وشپنا, كرد.  شراز صف خريد را نیز در مقاطعي تجربهريال نیز رسید و 

 .سقف مجاز داد و ستد شد شپاس نیز در

 
ريالي در  01111اپرداز در مرز متوقف شد.  وب بازهم قرارداد رو كرده و در حالي كه صف خريد داشت_هايدر اطالعاتي ها 

 .خريد داشت اوان چابک نیز صفنوسان بود و 

 
فسازان تازه وارد از نمادهاي فسپا و فروس, زنگان,  فخوز,كاوه, فزرين, وتوكا, ت مثبت بود. در گروه فلزات اساسي فضاي معامال

ذوب و مثبت نماد  ذوب نیز پس از شفاف سازي در حال بازگشايي بود. بازگشاييدرصدي بودند و  1 همراه با رشد بیش از

 .لب توجه معامالت گروه فلزات اساسي بودجا ريال از نکات 3111درصدي و نزديکي به  1پیشروي بیش از 

 
 .در سیماني ها نیز فضاي معامالت همچنان مثبت بود

 
دي از وسینا و وكار وپارس, وملل, وبصادر, بودند.  در گروه بانک فضاي معامالت مثبت است و اكثر نمادها با رشد قیمت همراه

 .درصدي همراه بود 1ا رشد وتجارت نیز بحداكثري در گروه بودند.  نمادهاي با رشد
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درصدي  31خودرو به دلیل رشد بیش از  .در گروه خودرو و قطعات نیز معامالت مثبت بود و شاهد رشد اكثر نمادها بوديم

 خکمک,خکار, خمحور, خزر, رشد بیش از يک درصدي داشتند. در قطعه سازها,  خپارسخزامیا و خساپا و متوقف شد و 

بازگشايي عقب نشیني محدود در ديگر  خودرو پس ازاي مورد توجه بودند. در ادامه عقب نشیني نماد خديزل از نماده

 .نمادهاي گروه را در پي داشت

 
جم با رشد پارسان و شپنا, فخوز, فخاس, شتران,  در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

بوديم هرچند همچنان  شد. بازار مثبت آغاز كرد و در ادامه عقب نشیني در اكثر گروه ها را شاهد واحدي روبرو 7933حدود 

 .روند اصالحي عمیق به نظر نمي رسد


