
 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (42/60/9318گزارش روز بازار)

 

 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %96,0- 3,9,3- 293,203 شاخص کل

 %,969 33 03,330 شاخص کل هم وزن

 %9622 23 2,029 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %29- 7,7- 733,, بورس اوراق بهادار تهران

 %7- 73- 2,972 فرابورس ایران

 %0- ,09- 7,700 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %0 279 ,3,30 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
39 -29 -22% 

 %7 2,9 ,3,29 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 22623 2,0 790 معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,799699 33- ,7 مالت عمده، بلوکی امع

 3699,- 390- 223 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 630,- 2,- ,,0 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(

 270 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 227 پتروشیمي نوري 3نوري

 00 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 37 پاالیش نفت اصفهان 3شپنا

    37  ایران  مس  صنایع  ملي 3فملي

    33 فوالد مبارکه اصفهان 3فوالد

      

 

 

74.76% 

47.36% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 7367 ,329 بورس اوراق بهادار تهران

 3762 ,,0 فرابورس ایران

 299 2273 کل
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 فرابورس ایرانتاثیر در شاخص  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 23 مارون پتروشیمي مارون 230- رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 7 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 230- فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 2 شاوان پاالیش نفت الوان 307- کگل معدني و صنعتي گل گهر

 2- میدکو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 373- کچاد چادرملو وصنعتي معدني

 2- زاگرس پتروشیمي زاگرس 397- فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

عرضه ها در ابتداي بازار چندان قابل توجه نبود. با  بازار مطابق با انتظار و با عقب نشیني نسبي آغاز به کار کرد و البته حجم

 .خودرو و بانک بودیم ابتداي معامالت شاهد بهبود تقاضا در اکثر گروه هاي بازار به خصوص گروه گذشت کمتر از دو ساعت از

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
اصالحي پشت سر گذاشت. تازه وارد گروه  رمپنا معامالتي نوساني ورتکو صف خرید داشت و در گروه خدمات فني مهندسي 

 .را تجربه کرد رنیک امروز نیز صف خرید پرحجميیعني 

 
 .درصدي قیمت را ثبت کرد 7حفاري افت بیش از نماد 

 
 .مفاخر مورد توجه بودندپرداخت و آپ, رتاپ, رایانه معامالت متعادل بود و در گروه 

 
 .ولبهمن مورد توجه بودندولغدر و ولیز, ولساپا, در لیزینگي ها نیز نمادهاي 

 
 .درصدي را ثبت کردند 7وتوس رشد بیش از ثامان و کرمان, در انبوه سازها معامالت متعادل بود و نمادهاي 

 
گمانه زني هایي در رابطه با افزایش قیمت نفت  ه فراورده هاي نفتي برخالف وضعیت عمومي بازار و البته با توجه بهدر گرو

هاي نفتي به  ونفت در گروه فراوردهشاوان و منطقه, شاهد رشد نسبي قیمت ها بودیم. نماد  ناشي از درگیري هاي نظامي در

 .سقف مجاز قیمتي رسیدند

 
فسازان تازه وارد از معدود نمادهاي ارفع و زنگان,  ذوب,وتوکا, ساسي فضاي معامالت متعادل و اصالحي بود. در گروه فلزات ا

 .مورد توجه بودند

 
کچاد در این نیز قابل تامل کبافق تک نماد مثبت گروه بود. صف فروش نماد ارزنده در معدني ها فضاي معامالت منفیست و 

 .بود

 
 .سصفها مورد توجه بودندسهرمز و ستران, سدشت, سبجنو, سرود, ساروم, سخزر, ساراب, ي در سیماني ها نمادها

 
وپارس خبر از افزایش سرمایه اي سنگین از محل  .در گروه بانک فضاي معامالت همسو با کلیت بازار با افزایش عرضه آغاز شد

وبصادر داد.  یز تجربه کرد و متعادل و مثبت به کار خود پایاندي صف فروش را نخرید داشت.  تجدید ارزیابي داده است و صف
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دیگر نمادهاي مثبت گروه بودند. در دقایق پایاني شاهد اقبال  وپست ازوسینا و و  وکاروتجارت متعادل داد و ستد شدند و و 

 .وبصادر بودیمتجارت و نمادهاي  بازار به

 
خودرو از معدود نمادهاي در حالیست که نماد  ني در اکثر نمادها آغاز شد و ایندر گروه خودرو و قطعات,معامالت با عقب نشی

مجاز رساند که  خودرو را به سقفریالي رسید. در ادامه افزایش تقاضا مجددا نماد  7999سطح  مثبت گروه بود و به باالتر از

 .بهبود جو گروه را به دنیال داشت

 
شخارک با افت فملي و کچاد, کگل, فارس, رمپنا,  بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با

چندان بحراني  شد. شناسایي سود و عقب نشیني برخي از نمادهاي بزرگ, روزي اصالحي و البته نه واحدي روبرو 39,7حدود 

 .براي بازار به دنبال داشت


