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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

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

 )0,34( )450( 130،476 شاخص كل

 0,23 43 19،135 شاخص كل هم وزن

 )0,03( )0,58( 1،500 فرابورس

 

 (ميليون سهم)معامالت حجم

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

 )22( )339( 1،151 بورس اوراق بهادار تهران

 )27( )173( 448 فرابورس ايران

 )24( )513( 1،599 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 )26( )116( 320 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
32 )10( )24( 

 )26( )127( 352 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز تغيير نسبت 

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 )28( )46( 116 معامالت عادي سهام در فرابورس

 )43( )16( 21 مالت عمده، بلوكي امع

 )58( )662( 477 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 )54( )725( 614 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)

 80 2زاگرس پتروشيمي زاگرس 92 امين يكم درآمد ثابت امين يكم فردا صندوق

 29 2فوالد فوالد مباركه اصفهان
صندوق س.اعتماد آفرين 

 پارسيان
 69 اعتماد

 60 آكورد صندوق س. آرمان آتي كوثر 29 2فملي ملي صنايع مس ايران

    10 وبملت بانك ملت

    4 2وبصادر بانك صادرات

 

 

٣۶٫۴۴%

۶٣٫۵۶%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد معامالتارزش  بازار

 36 352 بورس اوراق بهادار تهران

 64 614 فرابورس ايران

 100 966 كل
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 بازار:نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )3( مارون پتروشيمي مارون )237( فوالد فوالد مباركه اصفهان

 )2( ذوب ذوب آهن اصفهان 157 همراه  ارتباطات سيار ايران

 2 زاگرس پتروشيمي زاگرس )123( پارس پتروشيمي پارس

 )1( هرمز فوالد هرمزگان جنوب )115( شبندر پااليش نفت بندر عباس

 )1( ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 112 رانفور  انفورماتيك خدمات
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 :ركليت بازا

فلزات كم رمق و درپي تقويت شاخص دالر، شاهد ريزش سنگين قيمت هاي جهاني بوديم. معامالت گروه 

 منفي دنبال شد.

 368در » 2فملي«ميليوني روي  8فملي، فوالد و ذوب در دامنه هاي منفي داد و ستد مي شدند. كد به كد 

 تومان صورت گرفت. و موجبات رشد تقاضا در نماد فملي را فراهم كرد و آن را به محدوده مثبت كشاند. 

رين حجم معامله را نصيب خود كرد. فباهنر تا حوالي سقف ميليون سهمي خود بيشت 92فوالد با معامالت 

 قيمتي رشد كرد.

در گروه پااليشي و روانكار، براي چندمين روز متوالي شاهد اقبال به شسپا بوديم. در ميان پااليشي ها، شاوان 

 ري كرد.ميليون سهم خريدا 5,7به نسبت ساير نمادهاي گروه بيش تر مورد توجه بود. حقيقي در اين نماد، 

در گروه معدني ها شاهد بازگشايي كچاد بوديم كه البته معامالت سهم مثبت طي شد. كاما و كروي ريزش تا 

 محدوده كف قيمتي را تجربه كردند.

در گروه خودرو و قطعات، قطعاتي ها مورد توجه قرار گرفتند. خرينگ، خشرق، خموتور و خكار تا حوالي 

 ميليون سهم ليدر گروه شد. 39,4معامله  سقف قيمتي پيش رفتند. خساپا با

 با منفي شدن كليت بازار، قندي ها مثبت شدند و قلرست و قهكمت با صف خريد به كار خود پايان دادند.

در اواخر تايم معامالتي، بازار گوشه چشمي به شوينده ها داشت و پس از مدتها، نمادهاي اين گروه به ويژه 

 ال واقع شدند. پتروشيمي ها متعادل و منفي به كار خود پايان دادند. شوينده، شگل، ساينا مورد اقب

 تحركاتي نيز در ميان غذايي ها ديده مي شد كه اثر آن بر غديس محسوس بود.

در مجموع، بازاري منفي را شاهد بوديم كه كاموديتي محورها و پترويي ها غالبا در فاز استراحت بودند و 

 گروهها فراهم شد.فرصت جهت ديده شدن ساير 

 


