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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %64.6 1,162 896,652 شاخص کل

 %1498 569 9.8,.6 شاخص کل هم وزن

 %6465 9 65.,9 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %15 9.. 8,269 بورس اوراق بهادار تهران

 %9 96 29.,1 فرابورس ایران

 %.1 919 858,. جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 16- 599 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
11. 59 966% 

 %5 29 1,665 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

تغییر نسبت به روز درصد 

 گذشته

 19469 .2 6.8 معامالت عادی سهام در فرابورس

 66466.,8 88- 5. مالت عمده، بلوکی امع

 19492- 95- ..8 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 8498 89 599 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(

 898 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 922 و پتروشیمي تأمینس. نفت و گاز  8تاپیكو

 166 افرانت 8افرا 992 سرمایه گذاري صدرتامین 8تاصیكو

 26 بانک ایران زمین 8وزمین   

 91 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد   

      

 

 

59.94% 

46.66% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 .9949 1665 بهادار تهران بورس اوراق

 6466. 599 فرابورس ایران

 166 .866 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

 18- دماوند تولید نیروي برق دماوند 8.9 اخابر مخابرات ایران

 9- میدکو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه .81- فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 9- مارون پتروشیمي مارون 161- وغدیر  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه

 8 بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا 29 حكشتي اسالمي ایرانکشتیراني جمهوري 

 8 مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران .9- وامید گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار مثبت و با گرایش به گروه هاي غیر کاالیي خصوصا گروه خودرو آغاز به کار کرد

 
 .مادیرا امروز نیز رشد قیمتي و صف خرید را شاهد بودیمدر نماد 

 
 .اخابر امروز نیز با رشد قیمت و صف خرید سنگین همراه بودمعامالت نماد 

 
شاهد رشد محدود قیمت ها در اکثر نمادها  در گروه فراورده هاي نفتي امروز معامالتي مثبت و کم حجم در جریان بود و

 .را در میان هم گروهي ها به خود اختصاص داد شاوان همچنان تقاضاي بیشتريبودیم. 

 
 .اوان نیز مثبت و کم حجم داد و ستد شدندو  اپردازوب که تازه به بازار بازگشته صف خرید داشت و _هايدر گروه اطالعات, 

 
ملت از نمادهاي مورد  کوثر وآسیا, البرز, شدند.  در بیمه اي ها معامالت مثبت بود و اکثر نمادها با رشد نسبي قیمت داد وستد

 .توجه بودند

 
 .ه بودندسصفها و سهرمز از نمادهاي مورد توجه گروساربیل, در سیماني ها معامالت متعادل بود, 

 
شوینده مورد شامال و وپترو, شپاکسا, شكلر و شگل, در گروه محصوالت شیمیایي معامالتي متعادل در جریان بود و نمادهاي 

 .توجه بودند

 
فملي, نوسان فوالد, ریالي داد و ستد شد.  1966سطح  ذوب مجددا امروز دردر گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود و 

 .فپنتا از نمادهاي مورد توجه در گروه بودندفوالژ,  فسرب, فروس,تند و منفي داش

 
 .معامالت مثبت پیگیري شدند ودر انبوه سازها در گروه سیمان امروز معامالتي متعادل در جریان بود

 
تي نیز رشد بیش از حكشمجاز تقاضا داشتند.  در سقف توریلحتاید و در حمل و نقلي ها نیز معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 .شاخص در معامالت امروز بازار بود سه درصدي داشت و از عوامل رشد

 
خساپا نیز با رشد قیمتي همراهند. در خودرو و  خزامیا,خپارس پیگیري شد و در گروه خودرو معامالت با ادامه صف خرید در 

 .و ستد شدند بود و عمده نمادها با رشد قیمت داد قطعه سازها نیز معامالت مثبت

 
وپارس از نمادهاي همراه با رشد حداکثري بودند و بقیه  وخاور,وملل, وسینا, در بانک ها داد و ستدهاي مثبتي را شاهد بودیم. 

 .مثبتي را تجربه کردند نمادها نیز نوسانات

 
 .در دارویي ها شاهد رشد یكپارچه نمادها بودیم

 
واحدي روبرو شد. رشد قیمت در  1162رشد حدود  با وپارس,حكشتي, اخابر,  ادهايدر بازار امروز شاخص کل متاثر از رشد نم

 .افت قیمتي برخي از نمادهاي بزرگ بازار, ادامه رشد شاخص کل را رقم زد گروه هاي غیر کاالیي علیرغم


