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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %06,2 7,4,3 002,022 شاخص کل

 %,063 337 40,,44 شاخص کل هم وزن

 %2640 00 47,,0 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 بت به روز گذشتهدرصد تغییر نس تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %7- 040- 4,0,5 بورس اوراق بهادار تهران

 %03 032 0,502 فرابورس ایران

 %0 003 3,223 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %07- 054- 0,744 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
025 0,0 532% 

 %4 3, 74,,0 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 4600- 00- 452 معامالت عادی سهام در فرابورس

 05603 04 0, مالت عمده، بلوکی امع

 05630 02 032 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 7622 00 300 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس امالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورسمع

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 422 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 0,740 0شپنا پاالیش نفت اصفهان

 052 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 025 0وانصار بانك انصار

 04 0کیسون شرکت کیسون 002 0وسپه  سپه  گذاری سرمایه

    42 0شبندر پاالیش نفت بندرعباس

    42 0فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

 

69.35% 

30.65% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 5674, 74,,0 بورس اوراق بهادار تهران

 726,4 300 فرابورس ایران

 022 ,0,74 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد وراقنام ا تاثیر نماد نام اوراق

 4 میدکو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 047 جم پتروشیمی جم

 7- مارون پتروشیمی مارون 000 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 7- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 027 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

 0- کگهر سنگ آهن گهرزمین 044 فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 0 شاوان پاالیش نفت الوان 072 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

روز گذشته آغاز به کار متعادل و کم حجم آغاز به کار کرد و اکثر گروه ها و نمادهاي بزرگ در محدوده قیمت هاي پایانی  بازار

 .راه با رشد کمتر روز سبز دیگري را ثبت کردادامه بازار با توجه به نمادهاي هم رکردند و د

 
 .اما در بازار نمادهاي سفارس, بورس, نبورس, کبورس و غبشهر بازگشایی شدند

 
 .ریالی با حجم قابل قبولی مورد تقاضا بود 22,,نماد رمپنا امروز نیز صف خرید داشت و باالتر از سطح 

 
 .رشد قیمت داد و ستد شدند در گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با

 
فملی در حال ثبت سطوح جدیدیست و  .در گروه فلزات اساسی معامالت مثبت شد. فوالد, رشد بیش از یک درصدي داشت

بیشتر از سه درصد رشد داشت. ذوب امروز افت بیش از دو درصدي داشت و فلوله ,فاسمین, فایرا, کاوه, فوالي, فوالژ, فسرب, 

 .فخاس, فپنتا, فجر و فنورد در سقف قیمتی قرار داشتندفمراد, زنگان, 

 
در گروه فراورد هاي نفتی معامالت نوسانی بود و نمادهاي ونفت, شاوان و شپاس, شراز و شبریز مورد توجه بودند. شپنا و 

 .شبندر رشد بیش از سه درصدي داشتند

 
 .در گروه سرمایه گذاري نیز معامالت مثبت بود

 
 .ها امروز بازار به وبانک و وامید توجه داشت و وصندوق و وغدیر نیز در ادامه با روند گروه همراه شدنددر چند رشته اي 

 
در معدنی ها معامالت در اکثر نمادها منفی آغاز شد. تاصیکو امروز نیز با صف خرید قابل توجهی روبرو بود. کروي که از رشد 

 .درصدي داشت. کبافق و کاما از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودندگروه تا حدودي عقب مانده امروز رشد بیش از سه 

 
در گروه عرضه برق عمده نمادها نوسانی داد و ستد شدند و بفجر تک نماد مورد توجه گروه بود و در سقف قیمتی داد و ستد 

 .شد

 

 
م. ثغرب, ثپردیس, وساخت و ثالوند از نمادهاي در انبوه سازها نیز رفته رفته بهبود روند معامالت دراکثر نماددها را شاهد بودی

 .مورد توجه بازار بودند
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سدور,سپاها, سصوفی, سبجنو, سکرد,  .در گروه سیمان نماد ستران پس از رشد قابل توجه اخیر امروز صف فروش داشت

 .سبزوا, سهکمت, سفانو, سخاش, سشرق و سفار مورد توجه بودند

 
ت متعادل بود. جم که در روند صعود تند بازار همراهی نکرد دو روز خوب را داشته و امروز در گروه محصوالت شیمیایی معامال

ریال حدود دو درصد رشد داشت و تاپیکو, فارس, پارسان,  3222درصد رشد را ثبت کرد. شاراک با التر از  4نیز باالتر از 

 .مادهاي ورد توجه گروه بودندشپترو, شغدیر نوسان منفی داشتند. شیران, وپترو, ساینا, شامال از ن

 
در گروه خودرو و قطعات, معامالت متعادل و مثبت بود و در خودروسازها خساپا و خزامیا و خبهمن امروز مورد توجه بودند. 

خودرو و خپارس در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند و در قطعه سازها خلنت, خدیزل, ختور, خکمک در سقف مجاز داد 

 .خرید قابل توجه در نماد خساپا نیز از دیگر نکات جالب توجه بازار امروز بودصف  .ستد شد

 
در گروه حمل و نقل نیز معامالت پیرو جو عمومی بازار مثبت بد و نمادهاي حریل, حکشتی, حتاید, حسیر با رشد حداکثري 

 .مواجه شدند

 
 .در گروه الستیک و پالستیک معامالت مثبتی در جریان بود

 
 .درصدي را ثبت کردند 0کوچک محصوالت کاغذي نمادهاي چکاپا و چکاوه صف خرید داشتند و چکارن رشد حدود  در گروه

 
در گروه بانک نماد وبملت,وتجارت, وپارس, وبصادر, وپاسار, وکار و وخاور متعادل آغاز کردند و ونوین و وسینا با رشد قیمتی 

 .د را در آستانه تشکیل صف خرید قرار دادافزایش تقاضا در نماد وبملت, نما .همراه بودند

 
در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي جم, رمپنا, وامید, فملی و فوالد, همراه و فارس با 

مثبت پشت واحدي روبرو شد. در ادامه روند صعودي بازار با توجه به نمادهاي کمتر رشد کرده امروز را نیز  ,,74رشد حدود 

 .سر گذاشت تا هفته اي سرتا سر سبز را ثبت کرده باشد


