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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1.1. 2,733 233,332 شاخص کل

 %132. 372 .3.,33 شاخص کل هم وزن

 %5123 1. 2,132 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %.2- 312,.- 3,133 بورس اوراق بهادار تهران

 %13 11.,3 2,432 فرابورس ایران

 %3. 257,. 2,445. جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %.2 .21 754,. معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
43 -3.2 -13% 

 %23- .32- 741,. جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز تغییر نسبت 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 35117 323 515,. معامالت عادی سهام در فرابورس

 43173 4. 42 مالت عمده، بلوکی امع

 7123. 3. 25. اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 42173 455 232,. 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

 ریال()میلیارد 

 247 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 34 پتروشیمی پردیس 2شپدیس

 32 صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 73  ایران مخابراتی كارخانجات 2لكما

 .3 سنگ آهن گهرزمین 2كگهر 23 گروه كارخانجات صنعتی تبرك 2تبرك

 41 معدنی خاورمیانههلدینگ صنایع  2میدكو 44 فوالد مباركه اصفهان 2فوالد

    43 بانك تجارت 2وتجارت

 

 

51.23% 

48.13% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 33125 741. بورس اوراق بهادار تهران

 4.135 232. فرابورس ایران

 55. 3553 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 271 همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 4 میدكو خاورمیانههلدینگ صنایع  معدنی  237 وبملت بانك ملت

 . مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران 225 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 . شاوان پاالیش نفت الوان 252 اخابر مخابرات ایران

 .- كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 72. تاپیكو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل و مثبت و با گرایش به گروه خودرو و بانك آغاز به كار كرد

 

فنورد از نمادهاي فسرب و فپنتا, فلوله, شدند و  فملی در محدوده صفر تابلو داد و ستدفوالد و ذوب و در گروه فلزات اساسی, 

 .مورد توجه بودند

 

رمپنا معامالت در سقف مجاز در سقف مجاز پیگیري شدو امروز نماد موفق به ثبت سقف جدید در چند سال اخیر در نماد 

 .شد

 

 .گكوثر بودیمسمگا و در دو نماد  در گروه كم جمعیت هتل و رستوران شاهد معامالتی متعادل

 

شبندر رشد بیش از سه درصدي نیز بودیم و  تی مثبترغم افت مجدد قیمت نفت, شاهد معمالیدر گروه فرآورده هاي نفتی, عل

 .نمادهاي مورد توجه بازار بودند شنفت از دیگرونفت, شپاس, داشت. 

 

 .زپارس از نمادهاي مورد توجه بودندزماهان و زشریف, در گروه زراعت, 

 

پترول نیز امروز مورد توجه بود و صف دارد  شیران در سقف مجاز تقاضادر گروه محصوالت شیمیایی معامالت نوسانی بود. 

تاپیكو در میان  پارس متعادل و كم حجم در محدوده صفر تابلو داد و ستد شد. صف خرید نماد تاپیكو وشاراك, خرید داشت. 

 .معامالت كم رمق گروه از نكات جالب توجه بود

 

 .كرمان امروز به صف فروش رسیدنماد  تك سازي معامالت همسو با وضعیت كلی بازار مثبت بود و در گروه انبوه

 

 .اپرداز با رشد حداكثري روبرو بوددر گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 

 .سیستم از نمادهاي مورد توجه بودندرانفور و پرداخت, مرقام, در گروه رایانه افزایش 

 

 .بموتو مورد توجه بودندو بسوییچ بالبر,  در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی معامالت مثبت بود,

خزامیا خپارس و خساپا, میلیون سهمی بود.  45خودرو پرتقاضاترین نماد خودروساز با صف بیش از در گروه خودرو و قطعات, 
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عرضه صف خرید  .خپویش از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودندختور و خوساز, خگستر,  خلنت,نیز مثبت آغاز كردند و 

حدودي نیز عرضه را در كلیت گروه باال برد كه با توجه به  خودرو معامالت پرحجمی را براي نماد رقم زد و البته تا نماد

 .پایانی هفته جاري تا حدودي منطقی بود حساسیت روزهاي

 

وبملت با . و در گروه را به دنبال داشت وبصادر وضعیت مناسب معامالتیوتجارت و در گروه بانك گزارشات مثبت نمادهاي 

وپاسار,  , وپستوتجارت, درصدي داشت.  4هاي دو بارنك دیگر امروز رشد بیش از  توجه به نرخ تسعیر اعالمی در گزارش

 .وسینا از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودند

 

 فملیشبندر و تاپیكو, اخابر, , رمپناوبملت, همراه,  در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي

سیاسی رشد بازار را در روز  واحدي روبرو شد. گزارش مثبت از نمادهاي بانكی در كنار انتظارات مثبت 2733 با رشد حدود

 .پایانی هفته به دنبال داشت


