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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 4341 341 213,421 شاخص کل

 (4384) (221) 84,,28 شاخص کل هم وزن

 (43.1) (1) 2,321 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 (8) (2,8) 2,128 بورس اوراق بهادار تهران

 (14) (111) 42, فرابورس ایران

 (21) (344) 14.,1 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 (21) (1,) .21 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
282 48 1, 

 (3) (44) 48, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
 تغییر نسبت به روز

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (34) (.1) 213 معامالت عادی سهام در فرابورس

 432 ,. ,8 مالت عمده، بلوکی امع

 1.1 121 444 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 21 214 222 جمع

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (31/50/3131گزارش روز بازار)

 

 

 

 

 

 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 222 اعتماد ص.س.اعتمادآفرین پارسیان 496 2فملی ملی صنایع مس ایران

 013 2وامید سر. امید
معدنی هلدینگ صنایع 
 خاورمیانه

 466 1میدکو

-مشارکت شهرداری مشهد
 %61ماهه 3

 244 509مشهد
صندوق اندیشه ورزان صبا 

 تامین
 63 اوصنا

ماهه  3-صکوک اجاره مخابرات
61% 

 22 آکورد ص.س.آرمان آتی کوثر 190 6022صخابر

 19 1دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 113 امین یکم ص.س. با درآمد ثابت امین یکم

 

 

58.58% 

43.32% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 28 48, اوراق بهادار تهرانبورس 

 31 222 فرابورس ایران

 244 2121 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

 3 زاگرس پتروشیمی زاگرس 124 پارس پتروشیمی پارس

 (3) مارون پتروشیمی مارون 232 پارسان گاز پارسیان گسترش نفت و

 (4) میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه .21 جم پتروشیمی جم

 2 شراز پاالیش نفت شیراز ,1 شتران پاالیش نفت تهران

 (2) ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان .1 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 تردید در بازار

زایش بازار مطابق انتظار کار خود را با افزایش عرضه در اکثر گروه ها آغاز نمود. عواملی همچون تعلل در اصالح و ابالغ سیاست های ارزی, اف

تنش های داخلی و البته رشد مناسب اکثر نمادهای مطرح در هفته گذشته از جمله دالیل افزایش عرضه در ابتدای بازار روز جاری بودند. 

 بازگشایی شدند.فخوز پس از ارائه گزارش شفاف سازی نوسان قیمت فارس و شتران, شپدیس, شاراك,چدن,جم,تاپیكو,پارس,های معامالتی نماد

در گروه فلزات اساسی همسو با جو کلی بازار, شاهد داد و ستد اکثر نمادها در محدوده منفی بودیم. در این بین صف خرید نمادهای فخاس, 

  بود.دیگر رویدادهای این گروه  و فجر جالب توجه بود. نماد فوالد و فملی و ذوب نیز معاالتی متعادل را سپری نمودند. بازگشایی فخوز ازفسپا 

گروه نیز صف  در گروه فراورده های نفتی نیز مطابق با جو کلی در ابتدای بازار, شاهد داد و ستد اکثر نمادها در محدوده منفی بودیم و در این

ان به خرید نمادهای شبهرن و شراز جالب توجه بود. رفته رفته با افزایش تقضا نماد شبریز نیز به صف خرید رسید و در ادامه بازگشایی نماد شتر

 .درصدی از دیگر رویدادهای گروه بود 14بهبود وضعیت کلی معامالت کمک نمود. توقف نماد شراز به دلیل نوسان بیش از 

 بود.شفارا, مورد توجه و تا حدود زیادی پیشرو معامالت  شدوص وجم, شاراك, پارس, زاگرس, محصوالت شیمیایی در نمادهای گروه 

 

رمپنا نیز پس از مدت ها بی توجهی بازار, مجددا با اقبال سرمایه گذاران مواجه شد. از نظر تكنیكی این نماد محدوده مقاومتی نماد ارزنده 

ین با صف خرید پرحجی روبرو مبق, معامالت نماد ارزنده عرضه بر ریالی را پیش رو خواهد داشت. همچنین در در گروه 4144-4344اس حس

 .بفجر با شفاف سازی در رابطه با تسویه وام ارزی متوقف گردید. بقیه نمادها نیز معامالتی متعادل را پشت سر گذاشتندشد و 

های پیش  بود جو بازار معامالت یكپارچه منفی دنبال شد. افزایش نرخ ارز و البته تاثیر پذیری زیاد این گروه از تحریمدر گروه خودرو علیرغم به

 .اکثر نمادها در گزارش های سه ماهه از جمله دالیل افت چند وقت اخیر این گروه بوده است رو در کنار عملكرد ضعیف

 .ثاژن قابل توجه بودسكرما و سقاین, دیم و البته صف خرید در نمادهای ست منفی را شاهد بودر گروه سیمانی و انبوه سازی معامالتی یكد

قهكمت قشكر, قلرست, قزوین, ادها با صف خرید همراه می باشد. در گروه قند و شكر امروز نیز رشد قیمت ها ادامه داشته و معامالت در اکثر نم

 خ ارز این گروه را نیز به افزایش نرخ محصوالت امیدوار کرده است. از نمادهای مورد توجه بازارند. رشد نر

واحدی روبرو شد.  342شاراك, با افزایش شتران, مبین, جم, پارسان, پارس, ی شاخص کل متاثر از رشد نمادهای در پایان معامالت روز جار

ه ها در ابتدای بازار, بازگشایی نمادهای مورد توجه در هفته قبل و بهبود تقاضا در نمادهای متاثر از رشد نرخ ارز از مهمترین افزایش عرض

 .رویدادهای بازار امروز بود
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 اخبار تاثیر گذار

 دوشنبه؛ رونمایی از بسته جدید ارزی

ختصاصی با خبرنگار خبرگزاری ا گفتگوی در  اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه

صداوسیما افزود: در روزهای آینده با اعالم رئیس جمهور امریكا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در 

 .اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است

ز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه وی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ار

 .قرار گرفت

آقای جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کاالهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی 

ی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهای

 .بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت

وی گفت: برای فعاالن اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری 

 .بتوانند در بازار, ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنندشان به ارز نیاز دارند, تسهیالتی فراهم شد که 

 . معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست ها در جلسه فردا یكشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد

به بحث گذاشته و تصویب می وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا 

 .شود

آقای جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعالم به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد 

 .شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های 

 .صادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شودمفسدان اقت

وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای 

 .رسیدگی با پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد

 تر همکاری های برزیل با صنعت خودرو ایرانجزیئات بیش

در پی اعالم خبر دیدار روز چهارشنبه سفیر و نمایندگان خودروسازان سنگین برزیل با معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو , 

 .مدیر امور بین الملل این سازمان جزئیات بیشتری را از همكاری های پیش رو بیان کرد

 دیدار در برزیل دولت االختیار تام نماینده عنوان به بزریل سفیر , عراقچی علی سید گفته به ,«اخبار خودرو » به گزارش 

 حمل و مالی منابع تامین مشترك, گذاری سرمایه حوزه در ایران با همكاری برای خود متبوع دولت آمادگی از معظمی منصور

  .داد خبر تجاری خودروهای ویژه به نقل و

 

یندگان خودروسازان برزیلی در این نشست با اشاره به قابلیت های باالی این کشور در حوزه تولید ناوگان وی اظهار داشت: نما

 حمل و نقل مسافری و تجاری , از تصمیم جدی خودروسازان برزیل برای ورود به بازار خودروهای کار و تجاری در ایران سخن 
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 .گفتند

برزیل با اشاره به اینكه حجم تولید خودروهای سنگین شرکت های ولوو و  به گفته عراقچی , نمایندگان خودروسازان سنگین

را به  (CKD) ایویكو مستقر در این کشور از حجم تولید کارخانجات مستقر در اروپا بیشتر است, تامین قطعات منفصله

 .صورت کامل امكان پذیر دانستند

 

و مرکز تجارت  (COMEX) کمیته سرمایه گذاری تجارت خارجیمدیرامور بین الملل ایدرو ادامه داد: دولت برزیل در قالب 

به سفیر این کشور نمایندگی تام به منظور ایجاد روابط تجاری به ویژه در حوزه خودرو داده  (APEX ) توسعه سرمایه گذاری

نس را در نظر گرفته است, به گونه ای که برزیل در گام اول این همكاری ها تا سقف یک میلیارد و دویست میلیون یورو فاینا

 . است

به گفته عراقچی در ماه جاری هیئت های کارشناسی بانكی و فنی برای ادامه مذاکرات و چگونگی شیوه های تعامل به ایران 

 .می آیند

 ها را دارند  درصدی قیمت۸۱سازان پیشنهاد افزایش  قطعه

الی هفت و نیم درصد  ,ر داشت: قطعه سازان داخلی ولی ملكی, در خصوص اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار, اظها

سازان اعمال  افزایش قیمتی را که شورای رقابت برای خودروسان تصویب کرده و خودروسازان نیز این میزان را برای قطعه

 ,لید قطعه با کنند بیشتر بوده و تو ای که تهیه می کنند میزان افزایش قیمت مواد اولیه کند قبول ندارند, آنها اعالم می می

درصد افزایش قیمت صرفه اقتصادی ندارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خانه ملت,سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 

اند که شاید این  ها دارند متوقف کرده مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه قطعه سازان با توجه به نارضایتی که از افزایش قیمت

اند, این  درصدی قیمت محصوالت را داشته 28تا,2سازان از ابتدا پیشنهاد افزایش  یز باشد, گفت: قطعهاقدام آنها منطقی ن

کنند و همین موضوع باعث شده تا از تحویل قطعه به  درصدی قیمت را قبول نمی 22تا  24تولیدکنندگان اختالف حدودا 

 .خودروسازان جلوگیری کنند

ای اسالمی با اشاره به اینكه عدم تامین قطعه خودروسازان را با عدم و یا کاهش نماینده مردم مشكین شهر درمجلس شور

کند, ادامه داد: اختالف قیمت کارخانه تا بازار ناشی از عرضه کم خودرو و افزایش تقاضا به دلیل  رو می تولید محصوالت روبه

 .گرایش سیل نقدینگی به سمت بازارهای طال, سكه, ارز و خودرو است

اینده مردم در مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینكه باید حرف قطعه سازان را بشنویم و با آنها صحبت کنیم این نم

کنند که افزایش قیمت داشته, خاطرنشان کرد: امید ما  , قطعه سازان برای تولید از آهن, فوالد و مواد پتروشیمی استفاده می

 .ار را کنترل کنند اما با اتفاقاتی که افتاده از این امكان نیز جلوگیری شده استاین بود که محصوالت تولید داخل باز

 

 


