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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 (0,99) )1،362( 136،109 شاخص كل

 1,43 305 21،660 شاخص كل هم وزن

 )0,70( (11) 1،545 فرابورس

 

 (ميليون سهم)حجم معامالت

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

 )19,12( )708( 2،998 بورس اوراق بهادار تهران

 39,75 225 791 فرابورس ايران

 )11,31( )483( 3،789 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 )12( )76( 551 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
39 )260( )87( 

 )36( )336( 590 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغيير نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 )20( )37( 141 معامالت عادي سهام در فرابورس

 208 25 37 مالت عمده، بلوكي امع

 14 15 120 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 1 3 299 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)

درآمد ثابت امين  ص.س. با
 یکم

صندوق س. اعتماد آفرین  108 امين یکم
 پارسيان

 148 ٤اعتماد

 141 ٢خصدرا صنعتی دریایی 99 ٢کروی معادن روی ایران

صندوق س. اعتماد آفرین  89 ٢شپنا پا,یش نفت اصفھان
 پارسيان

 34 اعتماد

سر. توسعه معادن و  56 ٢اخابر مخابرات ایران
 خاورميانهصنایع معدنی 

 26 ٢ميدکو

 19 آکورد ص.س.آرمان آتی کوثر 17 پارند ص.س.پارند پایدار سپھر

 

 

۶۶٫۴٠%

٣٣٫۶٠%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 66,40 591 بورس اوراق بهادار تهران

 33,60 299 فرابورس ايران

 100 890 كل
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 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )4( هرمز فوالد هرمزگان جنوب )180( فوالد فوالد مباركه اصفهان

 )3( زاگرس پتروشيمي زاگرس )135( فملي ملي صنايع مس ايرانصنايع 

 )2( ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان )131( فارس پتروشيمي خليج فارس

 )1( شاوان پااليش نفت الوان )106( فخوز فوالد خوزستان

 )1( شپاس نفت پاسارگاد )105( پارس پتروشيمي پارس

 

 نقشه بازار:
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 :ركليت بازا

 معامالت امروز با صف هاي خريد پر حجم بانكي و غذايي و البته هاي وب آغاز شد.

هاي وب پس از يك هفته صف فروش و غمي كه به دل سهامداران نهاده بود امروز با صف خريد كار خود را 

ستد ميليون سهم روي اين نماد داد و  42شروع كرد كه البته معامالت متعادل و منفي پايان يافت. حدود 

 ميليون سهم خريداري كردند. 30شد و حقيقي ها بيش از 

 شركت توسط افشا الزامات يا پذيرش معيارهاي رعايت عدم علت به در نخستين دقايق شاهد تعليق شليا 

 بوديم.

 900وبملت در راس شاخص سازها خودنمايي مي كرد و گوي سبقت را از ساير نمادها ربوده بود. بيش از 

ي اين نماد داد و ستد شد. صف خريد اين سهم حتي با وجود يك بار عرضه دوباره تشكيل ميليون سهم رو

شد. وتجارت، دي، و وكار نيز با صف خريد همراه بودند و سبزپوشي چش نوازي براي گروه به ارمغان آورده 

 بودند. البته كه وبصادر با پايان منفي، سبز رنگي گروه را كم رنگ كرد.

اني از ديگر گروههاي سبزپوش بازار بودند. غالب نمادهاي اين گروهها با صف خريد همراه گروه دارويي، سيم

بودند. اين نوسانات پي در پي دامن گير اين گروه شد و دكوثر و ساراب و سهگمت با توجه به نوسان بيش از 

 درصدي متوقف شدند. 20

عامله ديده مي شدند.غالب نمادها مثبت در گروه شيميايي، شپلي و شيران و شلرد در ميان نمادهاي پر م

ي تجربه كردند. البته از اواسط درصد 3 از بيش افت شپاكسا و پاكشو ، ها شويندهمعامله مي شدند. در گروه 

 بازار با غالب شدن جو فروش، اين گروه نيز رو به قرمز شدن رفت.

 بوديم.در گروه فلزي ها شاهد فشار فروش روي فلزي ها به ويژه فوالدي ها 

خودرويي ها معامالت جالبي نداشته و بيش از ساير گروهها متحل فشار فروش شدند كه شامل نمادهاي 

 بزرگ ان به ويژه سايپا و خپارس مي شد.
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در مجموع، علي رغم معامالت مثبت و پر حجم بانكي ها، و سبزپوشي چند گروه فرعي من جمله غذايي، 

 واحدي شاخص كل بوديم. 1000اورد و شاهد افت بيش از  سيماني، بازار در مقابل عرضه ها كم

 


