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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2202 954 062,032 شاخص کل

 %9254 42, 33,,53 شاخص کل هم وزن

 %2222- 0- 0,400 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %02 245 32,,9 بورس اوراق بهادار تهران

 %69 969 99,,9 فرابورس ایران

 %00 9,004 3,229 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %90 523 9,296 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
56 -099 -,2% 

 %02 045 9,233 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 92252 003 2,6 معامالت عادی سهام در فرابورس

 64233- 06- 65 مالت عمده، بلوکی امع

 ,0224- 62- 996 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 002,0 926 469 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(

 666 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 943 0مادیرا ماشین هاي اداري ایرانصنایع 

 94 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 924 0لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان

    9, 0شپدیس پتروشیمی پردیس

    56 0پكویر کویر تایر

    93 0دفارا  فارابی  داروسازي

 

 

65.41% 

04.50% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 ,3529 9233 بورس اوراق بهادار تهران

 69250 469 فرابورس ایران

 922 0342 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 92- مارون پتروشیمی مارون 050 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

 2- کگهر سنگ آهن گهرزمین 094 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 6 سمگا فرهنگیگروه سرمایه گذاري میراث  ,93- جم پتروشیمی جم

 9 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ,99 اخابر مخابرات ایران

 9- زاگرس پتروشیمی زاگرس 990- مبین پتروشیمی مبین

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 9تاصیكو رشد حدود بازار افزایش تقاضا در نماد  بازار مثبت و متعادل در اکثر گروه ها آغاز به کار کرد. در دقایق پایانی

 .درصدي نماد را در پی داشت

 

فزرین از نمادهاي فنورد و کیمیا, زنگان, شدند و  فملی در محدوده صفر تابلو داد و ستدفوالد و ذوب و در گروه فلزات اساسی, 

 .مورد توجه بودند

 

گكوثر نیز با از وقف معامالتی بودیم و  سمگا پسدر گروه کم جمعیت هتل و رستوران شاهد رشد قیمتی و صف خرید در نماد 

 .درصدي داد وستد شدند 9رشد حدود 

 

 .س رشد قیمت داشتند و بقیه نمادها با روندي نوسانی روبرو بودندشپاشبهرن و شسپا, در گروه فرآورده هاي نفتی, 

 

خرید را تجربه کردند و معامالت بقیه نمادها  فالمی رشد قیمت و صففاذر و فاراک, در گروه ساخت محصوالت فلزي نمادهاي 

 .بود نیز در محدوده مثبت در جریان

 

پسهند نیز پتایر و وستد شدند ونمادهاي  پالسک در سقف مجاز داد پكویر وپدرخش, پاسا, در گروه الستیک و پالستیک, 

 .معامالت مثبتی را تجربه نمودند

 

 .کلوند, بقیه نمادها در سقف مجاز داد و ستد شدنددر گروه کاشی و سرامیک به جز نماد 

 

 .شدند روه نمادها با افت قیمتی روببمپنا بقیبكهنوج و و به جر دو نماد  امروز نیز روند معامالت منفی در گروه عرضه برق

 

شوینده مورد شسینا و شپارس, شكلر, پترول, شیران, در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند معامالت متعادل بود و نمادهاي 

 .توجه بودند

 

 .بود کرمان همچنان مورد توجهتک نماد  سازي معامالت همسو با وضعیت کلی بازار نوسانی بود و در گروه انبوه
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پارسیان در سقف مجاز اتكاي و دانا, نوین, ما,  اتكام,ودي, در گروه بیمه نیز معامالت پرتقاضایی در جریان بود و نمادهاي 

 .تقاضا داشتند

 

 .و ستد شد اپرداز در سقف قیمت داددر گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد 

 

خپارس بودیم. در خودرو, خساپا, درصدي  9شد وشاهد رشد بیش از در گروه خودرو و قطعات, معامالت امروز مثبت آغاز 

عرضه و عقب  ختراک مورد توجه بودند. در ادامه افزایشختور, خرینگ, خریخت, خاذین,  خمهر,خوساز, قطعه سازها نیز 

 .نشینی در نمادهاي گروه خودرو محسوس بود

 

 .ثبت با قدرتی کمتر ادامه داشتهدر گروه محصوالت دارویی و غذایی, سیمان روند م

 

ریال  9222وبملت به تقاضاي مناسبی داشتند.  وپستوپارس و وسینا, در گروه بانک معامالت مثبت و متعادل بود و نمادهاي 

 .وبصادر در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدوتجارت و  نزدیک شد و عقب نشینی کرد و

 

 560رانفور, با رشد حدود اخابر, رمپنا, همراه,  ل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهايدر پایان معامالت روز جاري شاخص ک

داد و شاهد عقب  ارز در کنار رشد چند وقت اخیر در بازار تا حدودي افزایش عرضه ها را افزایش واحدي روبرو شد. افت نرخ

 .نشینی اکثر نمادهاي بزرگ در بازار بودیم


