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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %6135 156 716,032 شاخص کل

 %6105 151 52,755 شاخص کل هم وزن

 %6153 35 7,512 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %50 7,276 2,5,6 بورس اوراق بهادار تهران

 %20 3,465 1,751 فرابورس ایران

 %07 4,375 11,,36 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %,3- 166- 3,431 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
,52 ,64 3532% 

 %75 564 7,726 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز  تغییر نسبت

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 2125- 03- 277 معامالت عادی سهام در فرابورس

 152,- 1- 17 مالت عمده، بلوکی امع

 5121- 33- 367 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 160,- 25- 50, 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(

 714 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 5165 بانك انصار 7وانصار

 07 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 7655 پاالیش نفت اصفهان 7شپنا

 ,7 بانك ایران زمین 7وزمین 555  وفلزات معادن توسعه 7ومعادن

    423 بانك حكمت  ایرانیان 7حكمت

    55 گروه صنعتی پاکشو 7پاکشو

 

 

71.61% 

17.01% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 27107 7726 بورس اوراق بهادار تهران

 ,7211 50, فرابورس ایران

 366 1370 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

 2- کگهر سنگ آهن گهرزمین 750 اخابر مخابرات ایران

 0 مارون پتروشیمی مارون 700 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

 4- میدکو صنایع  معدنی خاورمیانه هلدینگ 307 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 1 سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی 376- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 7 دماوند تولید نیروي برق دماوند 362 رانفور  انفورماتیك خدمات

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

دکپسول که در چند روز اخیر بزرگ آغاز به کار کرد. نماد  بازار متعادل و با گرایش به محدوده هاي منفی در اکثر نمادهاي

 .سنگین بازگشایی شد بازگشایی به همراه داشته است, باالخره با دامنه محدود و البته صف خرید حواشی زیادي را در

فسرب از نمادهاي فنورد و کیمیا, زنگان, ستد شدند و  فملی در محدوده صفر تابلو داد وفوالد و ذوب و در گروه فلزات اساسی, 

 .مورد توجه بودند

 .گكوثر بودیمسمگا و در گروه کم جمعیت هتل و رستوران شاهد رشد قیمتی و صف خرید در نماد 

 

 .شپاس رشد قیمت داشتند و بقیه نمادها با روندي منفی روبرو بودندن و شاوادر گروه فرآورده هاي نفتی, 

 

 .کحافظ با رشد قیمت مواجهندکصاوه و کترام, در گروه کاشی و سرامیك معامالت مثبت است و نمادهاي 

 

 .شدند روت قیمتی روببمپنا بقیه نمادها با افبكهنوج 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

 

 .کرمان همچنان مورد توجه بودتك نماد  سازي معامالت همسو با وضعیت کلی بازار نوسانی بود و در گروه انبوه

 

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

 

مفاخر از دیگر نمادهاي مورد پرداخت و درصدي را به دنبال داشت.  5سپ رشد حدود در گروه رایانه افزایش تقاضا در نماد 

 .توجه بودند

 

 .وسانات مثبتی را تجربه کردندوب نیز ن_هاياوان و اپرداز صف خرید دارد و در گروه اطالعات و ارتباطات 

 

 .تاصیكو از نكات جالب توجه معامالت معدنی ها بودتشكیل صف خرید در نماد 
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خپارس و ریال با اصالح آغاز کرد.  5666از  خودرو پایین تر درصدي داشت و 4خساپا افت حدود در گروه خودرو و قطعات, 

خودرو می تواند  خلنت مورد توجه بودند. نوسانات مثبت نمادخمهر و سازها  بودند و در قطعه خزامیا نیز با فشار فروش روبرو

 .خودرو صف خرید نماد را به دنبال داشت وضعیت گروه را با بهبود همراه نماید. افزایش تقاضا در نماد

 

 .در گروه محصوالت دارویی و غذایی, سیمان روند مثبت با نوساناتی همراه بود

 

وملل از دیگر نمادهاي همراه با نوسانات مثبت  دي وونوین, وپست پرتقاضا بود و وپارس و ت در نماد در گروه بانك معامال

 .افت نسبی داد و ستد شدند همراه بودند. بقیه نمادها با

 

تقاضاي  گذشته بودیم. نماد با رشد حداکثري و با همراه پس از بازگشایی در روزدر گروه مخابرات شاهد نوسانات مثبت نماد 

 .بود میلیون سهم روبرو 37بیش از 

 

واحدي روبرو  156با رشد حدود  رمپناهمراه,  اخابردر پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي 

بازار رشد  گرایش اصالحی در نمادهاي بزرگ گروه هاي کاالیی در کنار جو احتیاط در کلیت شد. ادامه نوسانات در بازار و

 .محدود شاخص کل را رقم زد

 


