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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0750- 2,552- 172,152 شاخص کل

 %2795- 215- 75,795 شاخص کل هم وزن

 %0721- 4- 9,150 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %29- 149- 2,612 بورس اوراق بهادار تهران

 %25- 254- 210 فرابورس ایران

 %27- 495- 1,442 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %95- 445- 529 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
5 5 5000% 

 %92- 440- 510 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 11755- 210- 405 معامالت عادی سهام در فرابورس

 1,400700 5- 14 مالت عمده، بلوکی امع

 26701- 15- 271 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 12791- 272- 729 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(

 124 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 95 پتروشیمي شازند 1شاراك

 92 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 94 پرداخت الكترونیك سامان كیش 1سپ

      

      

      

 

 

55.26% 

44.74% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 77716 510 بورس اوراق بهادار تهران

 44754 729 فرابورس ایران

 200 2909 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

 14 مارون پتروشیمي مارون 124 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 6- میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 257- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 7- كگهر سنگ آهن گهرزمین 245 فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 9- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 291- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 9 زاگرس پتروشیمي زاگرس 290- فخوز فوالد  خوزستان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .با افزایش عرضه ها عقب نشیي نسبي را تجربه كردبازار متعادل آغاز به كار كرد و 

 
 .شبریز بازگشایي مي شوندشبندر و  ,مبینفنورد و خلنت, خودرو, نمادهای 

 
درصدی نیز  5ریال بازگشایي شد و با رشد بیش از  29700شبندر با رشد دو درصدی باالتر از .نمادهای بازگشایي مي شوند

خودرو نیز با افت بیش از سه درصدی در را تجربه كرد.  شبریز با افت به معامالت بازگشت و افزایش تقاضاداد و ستد شد. 

 .مرحله اول قیمت خورد

 
 .شتاپرداز امروز نیز رشد دادر اطالعاتي ها 

 
حتوكا حآسا و توریل, حتاید, حپترو, حسینا, در گروه حمل و نقل معامالت مثبت است و شاهد رشد حداكثری نمادهای 

 .بودیم

 
 .شبندر پس از بازگشایي داد و ستد های پاالیشي ها را نیز متاثر كرددر گروه فراورده های نفتي رشد تقاضا در نماد 

 
وساخت, كرمان, شاهد نوسات منفي در نمادهای  مانند روز گذشته با افزایش عرضه همراه بود ودر گروه انبوه سازی معامالت ه

 .ثعمرا بودیم ثامان وثنوسا, ثمسكن, 

 
ذوب در محدوده صفر تابلو داد و ستد بودیم.  در گروه فلزات اساسي معامالت همسو با كلیت بازار شاهد عقب نشیني نمادهای

كیمیا,  فسرب,فاسمین, فملي همچنان تمایل به رشد از خود نشان داد و درصدی داشت.  حدود یك فوالد نیز افتشد و 

 .فخوز نیز با افت نسبي قیمت همراه بودندفباهنر, 

 
وخاور اما همچنان بر مدار رشد تجربه كرد.  درصدی را 4وبصادر نیز افت بیش از دی صف فروش داشت و در گروه بانك نماد 

 .را ثبت كرد درصدی 4اشت و رشد بیش از قرار د

 
 .كگل امروز روند نوساني و منفي داشتكچاد و در گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و كم نوسان را شاهد بودی و 

 
در محدوده های منفي پیگیری  نمادها ستد های اغلب در گروه محصوالت شیمیایي معامالت با عقب نشیني همراه شد. داد

های  زاگرس نیز وارد محدودهشفن و در سقف مجاز تقاضا داشتند. معامالت دو نماد  كرماشا همچنانخراسان و ته شد و الب

 .نمادهای گروه را به محدوده مثبت رساند مثبت شد. بهبود تقاضا در گروه محصوالت شیمیایي داد و ستد های برخي از
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ریال را از دست داد و مجددا به باالتر از این  7000درصدی فعال  7افت  خودرو پس از بازگشایي بادر گروه خودرو و قطعات, 

 .محدوده بازگشت

 
با افت حدود  تاپیكوكچاد, فخوز, كگل, فوالد,  در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهای

روز گذشته همراه  اخیر كه البته با عرضه سنگین در عقب نشیني قیمت ها با توجه به رشد دو روز .واحدی روبرو شد 2552

 .شد, افت شاخص كل را در نزدیكي محدوده مقاومتي رقم زد

 


