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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %4110 014 898,252 شاخص کل

 %4154 900 01,844 شاخص کل هم وزن

 %1115 35 3,389 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %5- 121- 1,281 بورس اوراق بهادار تهران

 %19- 139- 450 فرابورس ایران

 %11- 310- 8,019 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %14- 44- 030 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
2 -83 -40% 

 %13- 53- 008 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 83184- 181- 355 معامالت عادی سهام در فرابورس

 8,044144 9 82 مالت عمده، بلوکی امع

 91154- 138- 188 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 31118- 802- 905 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(

 190 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 29 گروه پتروشیمي س. ايرانیان 2پترول

 40 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد   

 94 بیمه دی 8ودی   

      

      

 

 

53.18% 

46.98% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 9315 008 بورس اوراق بهادار تهران

 0011 905 فرابورس ایران

 144 1151 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

 81 کگهر سنگ آهن گهرزمین 101 وغدير  غدير)هلدينگ گذاری سرمايه

 5 دماوند تولید نیروی برق دماوند 105- فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 0- مارون پتروشیمي مارون 140 همراه شرکت ارتباطات سیار ايران

 0 زاگرس پتروشیمي زاگرس 40 دعبید  دکترعبیدی  البراتوارداروسازی

 3- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 44- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

با گذشت بیش از يک ساعت از آغاز معامالت  .بازار متعادل, کم حجم و با نوسانات محدود در عمده گروه ها آغاز به کار کرد

 .بوديم شاهد بهبود تقاضا در عمده گروه ها

 

 .کاوه بازگشايي شدندوپارس و نماد های 

 

شاوان با افت نسبي شپنا و شتران, شراز, آغاز شد.  در گروه فراورده های نفتي امروز معامالت با گرايش اصالحي در اکثر نمادها

از سه درصدی داشت و  شبريز آغاز بهتری داشته و رشد بیشدر محدوده مثبت تابلو داد و ستد شدند.  شبندرهمراه شدند و 

شاوان رشد قیمت و لمس آستانه باالی افزايش تقاضا در نماد  .شبهرن نیز نوسان مثبت داشتندونفت و شپاس و شرانل, 

 .درصدی را تجربه کردند شتران افت بیش از يکشپنا, و همراه داشت و اين در حالیست که نمادهای  قیمتي را به

 

کنور و کدما, درصدی داشت.  0داشته رشد بیش از  فروشي را کگهر که تیر ماه پردر معدني ها معامالت با بهبود همراه بود و 

 .کگل در صفر تابلو داد و ستد شدندکچاد و همراه شدند و  کبافق نیز با رشد تقاضا

 

 .کوثر مورد توجه بودندما و در گروه بیمه 

 

فوالد, فملي, اشت و بیش از يک درصدی د ذوب افتدر گروه فلزات اساسي معامالت متعادل و با گرايش اصالحي دنبال شد. 

 .بودند فراور از نمادهای مورد توجه گروهوتوکا, کمتر از يک درصدی نوسان داشتند.  فباهنر در محدوده منفيفاسمین, 

 

با رشد محدود قیمت داد و ستد مي شدند و عمده  وپاسار نیزودی امروز نیز نوسان مثبت داشتند و وملل و در گروه بانک نماد 

 .شدند ا افت قیمت همراهنمادها ب

 

شتوکا, ساينا, بیش از دو درصدی داشتند و  زاگرس رشدنوری و در گروه محصوالت شیمیايي معامالت متعادل اند و نمادهای 

 .توجه بودند پاکشو از نمادهای موردشسینا و 

 

یری صف خريد در بسیاری از نمادهای شکل گ در گروه سیماني افزايش تقاضا رشد قیمتي اکثر نمادها را در پي داشت و شاهد

 .گروه پس از اصالحي چند روزه بوديم

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (80/80/9310گزارش روز بازار)

 

خپارس با افت خودرو و خساپا, نمادها بوديم.  در گروه خودرو و قطعات, معامالت منفي آغاز شد و شاهد افت قیمت ها در اکثر

توجه در  خپويش از نمادهای موردراک, ختختور, خمحرکه, خزامیا نوسان مثبت داشت.  بیش از يک درصدی همراه شدند و

 .قطعه سازها بودند و در ادامه گروه با رشد تقاضا همراه شد

 

 350شپديس با رشد حدود دعبید, همراه, وغدير,  در پايان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهای

بزرگ تمايل به خريد  افت نرخ ها در بازارهای موازيست و در نمادهایبازار در جو احتیاط ناشي از  واحدی روبرو شد. همچنان

 .پرحجم ندارد


