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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0000 8 354,452 شاخص کل

 %,009 ,59 23,,3, شاخص کل هم وزن

 %0052 28 2,292 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %,, 7,7 2,933 بورس اوراق بهادار تهران

 %8,- 3,220- 980 فرابورس ایران

 %23- 2,242- 3,903 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %22- 408- 842 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
27 -8 -23% 

 %22- ,42- 858 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 32074- 337- 739 معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,400000 22- 22 مالت عمده، بلوکی امع

 7084 23 2,5 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 32047- 348- 907 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(

 82 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 49 جم پتروشیمي 3جم

 53 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 49 فوالد مباركه اصفهان 3فوالد

    40  وفلزات معادن توسعه 3ومعادن

    40 پتروشیمي پارس 3پارس

      

 

 

41.62% 

52.93% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 480,2 858 بورس اوراق بهادار تهران

 52029 907 فرابورس ایران

 200 27,5 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد اوراقنام 

 23 كگهر سنگ آهن گهرزمین 234- فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 22 دماوند تولید نیروي برق دماوند 344- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 7- زاگرس پتروشیمي زاگرس 322 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 5- مارون پتروشیمي مارون 322 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 3 بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا 2,9- پارس پتروشیمي پارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار كم حجم و متعادل و با افت نسبي قیمت ها در گروه هاي بزرگ آغاز به كار كرد كه عمدتا ناشي از افت قیمت ها در 

 .بازارهاي جهاني بود

 
 .وب بازگشایي شد_هايسکارون و كیسون, نمادهاي 

 
 .ریالي بازگشایي شد 8200درصدي در سطح  27وب پس از حدود دو ماه توقف با رشد بیش از _هاينماد 

 
 .مادیرا رشد قیمتي و صف خرید را شاهد بودیمنماد 

 
شاوان همچنان بر مدار معامالتي متعادل بودیم.  در گروه فراورده هاي نفتي علیرغم افت قیمتي نفت در روز پنج شنبه شاهد

شبندر نیز باالتر از  شبریز نیز مثبت داد و ستد شد ودرصدي را ثبت كرد.  4ریالي رشد بیش از  23000د باالتر از رشد بو

شتران نیز به منظور برگزاري مجمع در خصوص افزایش بود و  شپنا همچنان كم حجم و كم رمقریال تقاضا داشت.  25000

 .انات محدود را سپري كردنددیگر نمادهاي گروه نیز نوس .سرمایه متوقف بود

 
 .وپترو مورد توجه بودندشامال, ترول و تاپیکو, در گروه محصوالت شیمیایي معامالتي متعادل در جریان بود و نمادهاي 

 
ریالي داد و  4000فوالد نیز در محدوده  درصدي داشت و 2فملي افت حدود در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل آغاز شد. 

توجه بازار  فنورد از نمادهاي موردفروس و فپنتا و وتوكا, ریالي نوسان داشت.  2500 ذوب همچنان در محدودهد و ستد ش

 .بودند

 
كپشیر همچنان در مسیر رشد قرار داشتند و امروز نیز با صف خرید همراه كگاز و كاذر, در محصوالت كاني غیر فلزي, نماد 

 .شدند

 
 .ا مورد توجه بودبمپندر گروه عرضه برق 

 
 .معامالت منفي پیگیري شد ودر انبوه سازها در گروه سیمان امروز معامالتي متعادل و مثبت در جریان بود

 
خساپا بودیم. در قطعه سازها رشد قیمت در نماد  خودرودر گروه خودرو معامالت مثبت آغاز شد و شاهد افزایش تقاضا در نماد 

 .اي مورد توجهندنماده خچرخش ازختراک و نیز 

 
چدن و فاذر, میلیوني دارد و  ,2بیش از  فاراک صف خریددر گروه ساخت محصوالت فلزي معامالت پرتقاضایي در جریان بود. 

 .بودند فالمي نیز با صف خرید همراه

 
 4وخاور رشد بیش از با نوسان مثبت بودند و  وكار تک نمادهاي همراهوپارس و در بانک ها معامالت گرایش اصالحي داشت و 

ثبت  درصدي را تجربه كرد و بقیه نمادها نیز افت نسبي قیمت را 4و افت بیش از  دي فشار فروش داشتدرصدي داشت. 

 .كردند
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واحدي روبرو شد. افت قیمت ها در  8رشد حدود  بفجر باتاپیکو, رمپنا,  در بازار امروز شاخص كل متاثر از رشد نمادهاي

 گروه هاي بزرگ بازار را در پي داشت و همین موضوع رشد محدود شاخص كل علیرغم ي روند اصالحي دربازارهاي جهان

 .حركت مثبت برخي از تک نمادهاي تاثیرگذار را در پي داشت


