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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 0.8. 18 814,881 شاخص کل

 (028.) (.81) 81,882 شاخص کل هم وزن

 (089.) (9) 1..,8 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 .204 888 8,848 بورس اوراق بهادار تهران

 (88084) (858) 188 فرابورس ایران

 (4084) (8.2) .4,48 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 (80.2) (88) 524 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
881 8.8 8..8019 

 44084 895 818 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز تغییر 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 (84052) (58) 885 معامالت عادی سهام در فرابورس

 (8.095) (28) 82 مالت عمده، بلوکی امع

 (051.) (088.) 885 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 (82088) (889) 488 جمع
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 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(

 111 اعتماد د-صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 2033 1ومعادن توسعه معادن و فلزات

 23 آکورد د-صندوق س. آرمان آتي كوثر 222 1جم پتروشیمی جم

 21 8اپرداز آتیه داده پرداز 38 پارند ص.س.پارندپایدار سپهر

 1 صایند د-آینده روشن ص.س.گنجینه 11 امین یکم ص. درآمد ثابت امین یکم فردا

    11 کمند ص.س.با درامد ثابت کمند

 

 

18.43% 

13.52% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 8.089 818 بورس اوراق بهادار تهران

 89058 488 فرابورس ایران

 ..8 8,8.1 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

 (4) مارون پتروشیمی مارون (819) فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 (4) زاگرس پتروشیمی زاگرس 848 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 4 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 95 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 (8) ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع .1 فملی ملی صنایع مس ایران

 (8) شراز پاالیش نفت شیراز .1 اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

اکثر گروه های مورد توجه آغاز به کار کرد. افت قیمت نفت در کنار نزدیکی به موعد اعمال تحریم بازار امروز با فشار فروش در 

ساعت از آغاز معامالت  8های بخش انرژی از مهم ترین دالیل افزایش فشار عرضه در بازار امروز بود. رفته رفته و با گذشت 

 .ساعات پایانی فشار فروش در اکثر نمادها مشهود بودشاهد بهبود تقاضا در کلیت بازار بودیم که البته مجددا در 

 

در فلزی ها ذوب, فملی, میدکو, فباهنر, فوالی, فسرب, فزرین و فپنتا با معامالتی مثبت همراه شدند و بقیه نمادها معامالتی 

 .کم حجم همراه با افت قیمتی را تجربه کردند

فشار فروش آغاز کردند و رفته رفته اکثر نمادها با حمایت روبرو شدند. در گروه فراورده های نفتی نمادهای گروه پاالیشی با 

ونفت, شرانل, شپاس و شبهرن از نمادهای مثبت گروه بودند و بقیه نمادها نیز با افت نسبی قیمت همراه شدند. خرید دامنه 

ثبت وارد کرد. ونفت با صف خرید روبرو دار حقوقی ها در نماد شبندر, شبریز معامالت این نمادها را برای لحظاتی به محدوده م

 .بود و شبهرن و شرانل تقاضای مناسبی را ثبت کردند

در محصوالت شیمیایی فضا نوسانی با گرایش به دامنه های منفی در اکثر نمادها بود. شغدیر, وپترو, جم, شپاکسا, کرماشا با 

 .تعادل و در محدوده قیمتی صفر تابلو داد و ستد شدندفشار عرصه بیشتری روبرو بودند. تاپیکو, شاراک, پارس و شخارک م

 

در معدنی ها کروی, کنور, ومعادن, کبافق و کاما مورد توجه بودند و کچاد و کگل کم حجم و متعادلند. رشد قیمتی فلزات 

 .اساسی در بازارهای جهانی از عمده دالیل اقبال به نماد کروی بود

 

اشتند, افزایش تقاضا در نمادهای وبملت, وتجارت, وبصادر, وسینا, ونوین و وخاور در گروه بانک که آغازی پرعرضه را د

 .محسوس بود و در ادامه نیز با افزایش عرضه عقب نشینی در اکثر نمادها مشهود بود

 

ادها با در گروه خودرو و قطعه ساز که هفته پرفروغی را پشت سرگذاشتند, امروز معامالت به فاز اصالحی وارد شد و اکثر نم

ختراک, خفنر, خلنت و ختور از تک نمادهای مثبت گروه بودند و بقیه نمادهای معامالتی یکپارچه  .افت قیمت همراه شدند

 .منفی را دنبال کردند

 

در گروه انبوه سازی صف خرید سنگین نماد ثنوسا جالب توجه بود. ثپردیس, وآذر, وتوس از دیگ نمادهای همراه با صف خرید 

 .ندگروه بود

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (21/80/2931گزارش روز بازار)

 

 

در گروه سیمانی امروز معامالتی نوسانی در جریان بود. سفارس, ستران, سبزوا, سرود, سکرما, سبجنو از نمادهای سبزپوش 

 .گروه بودند و بقیه نمادهای معامالتی منفی را سپری کردند

 

دزهراوی, دیران, دروز با صف خرید در گروه محصوالت دارویی نیز همسو با کلیت بازار شاهد معامالتی نوسانی بودیم. دعبید, 

همراه بودند و بقیه نمادها نیز در فضایی نوسانی داد و ستد شدند. نماد تازه وارد داوه پس از ثبت معامالتی با حجم نزدیک به 

 .میلیون سهم, به صف خرید رسید .8

 

وب و _توجه بودند و در اطالعاتی ها هایدر گروه رایانه و اطالعات, نمادهای سپ, آپ, مفاخر, مداران, سیستم, افرا مورد 

اپرداز امروز با اقبال بازار مواجه شدند. نماد تاپکیش که در هفته قبل با افت قیمتی هماهربود پس از شفاف سازی در رابطه با 

 .ریالی صف خرید داشت ..81درصدی به معامالت بازگشت و در قیمت نزدیک به  .8نوسان قیممتی امروز با رشد 

 

 .روه قند و شکر فضای معامالت مثبت بود و قزوین, قشکر, قهکمت, قصفها, قمرو و قچار از نمادهای مورد توجه بازار بودنددر گ

 

 .در گروه حمل و نقل حکشتی و حپترو مثبت و بقیه نمادهای گروه با افت قیمتی همراه بودند

 

-...49درصدی روبرو شد. واحیا در محدوده به  2به کیسون با افت نزدیک  ,درصدی روبرو شد 8رمپنا با در تک نمادها 

ریالی نوسان مثبت داشت و  ..44درصدی روبرو شد. کسرا در محدوده  8ریالی نوسان داشت. خصدرا با افت بیش از  ...41

 .به صف خرید نیز رسید

 

 .در چند رشته ای ها نیز همه نمادها با افت قیمتی همراه شدند

 

ری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای فارس, کگل, فملی, اخابر, جم و دعبید با رشد در پایان معامالت روز جا

واحدی روبرو شد. نزدیکی به موعد اعمال تحریم ها علیه بخش انرژی ایران و افت نسبی قیمت نفت, فشار بر گروه  18حدود 

 .بزرگ بازار را در پی داشت

 


