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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %5368 548 761,432 شاخص کل

 %5372- ,48- 27,,82 شاخص کل هم وزن

 %5342- 8- 84,,7 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %45 855 3,835 بورس اوراق بهادار تهران

 %28- ,1,56- 4,346 فرابورس ایران

 %61- ,1,78- 5,454 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %42- 7,3- 4,155 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
6,5 686 251% 

 %6 82 4,553 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز  تغییر نسبت به

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 12316- 842- 826 معامالت عادی سهام در فرابورس

 633,3- 42- ,7 مالت عمده، بلوکی امع

 75366 61 481 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 6,354- 855- 283 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 

 ,77 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 63,4 بانك انصار 7وانصار

 65 سرمایه گذاری ارس صبا 7وارس 471 تامین سرمایه لوتوس پارسیان 7لوتوس

 78 صندوق س. آرمان آتی كوثر آكورد 457 گروه صنعتی پاكشو 7پاكشو

    ,7 بیمه اتكایی ایرانیان 7اتكای

    74 تهرانپاالیش نفت  7شتران

 

 

73.43% 

53.58% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 ,2531 4553 بورس اوراق بهادار تهران

 7,384 283 فرابورس ایران

 455 7837 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

 75 مارون پتروشیمی مارون 7,6 همراه شركت ارتباطات سیار ایران

 44- دماوند تولید نیروی برق دماوند 742 وبملت بانك ملت

 ,- كگهر سنگ آهن گهرزمین 4,8 رمپنا عام(گروه مپنا )سهامی 

 8- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 4,7- فخوز فوالد  خوزستان

 4- شپاس نفت پاسارگاد 4,5 اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

آغاز به كار كرد. با گذشت حدود یك ساعت از ابتدای بازار شاهد  بازار مطابق انتظار و متاثر از اخبار پایان هفته گذشته در درصدهای منفی

 .معامالت در اكثر گروه های بازار بودیم بهبود روند

 

فوالژ از فنوال و فسرب و فوالی, وتوكا, داد و ستد شدند و  فملی همراه با افت حدود یك درصدی فوالد وذوب و در گروه فلزات اساسی, 

 .توجه بودند نمادهای مورد

 

 .رمپنا معامالت در سقف مجاز در سقف مجاز پیگیری شددر نماد 

 

 .كاما نیز رشد بیش از سه درصدی داشتاضا داشتند و ومعادن در سقف قیمتی تقكدما و در معدنی ها 

 

 .سمگا پس از آغازی منفی بودیمدر گروه كم جمعیت هتل و رستوران شاهد معامالت مثبت نماد 

 

 .شاوان از نمادهای مورد توجه بودندشنفت, در گروه فرآورده های نفتی, 

 

 .وجه بودندزكشت از نمادهای مورد تزشگزا و زشریف, در گروه زراعت, 

 

تاپیكو رشد بیش از یك درصدی داشت. مناسبی داشت و  شیران امروز نیز تقاضایدر گروه محصوالت شیمیایی معامالت نوسانی بود. 

 .با افزایش تقاضا به صف خرید رسید پترول نیز در ادامه خراسان از دیگر نمادهای همراه با نوسان مثبت بودند.   شكلر وزاگرس, پترول, 

 

 .سازی معامالت همسو با وضعیت كلی بازار مثبت بود ر گروه انبوهد

 

 .اپرداز امروز نیز با رشد قیمتی همراه بوددر گروه اطالعات و ارتباطات نماد 

 

 .سیستم از نمادهای مورد توجه بودندپرداخت و مدارن, در گروه رایانه افزایش 

 

چكاوه پس از نیز رشد بیش از یك درصدی داشت و  چكاپاچكارن بودیم و اد در گروه كوچك محصوالت كاغذی شاهد روند مثبت در نم

 .درصدی داشت 47 مجمع, بازگشایی همراه با رشد
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خپارس نیز خزامیا و خساپا, تقاضای نسبتا مناسبی داشت.  درصدی روبرو هستند و البته 1خودرو با افت حدود در گروه خودرو و قطعات, 

خپویش از دیگر مورد توجه بود و  خلنت همچنانداشتندد و در قطعه سازها نیز آغاز معامالت منفی بود.  درصدی افت بیش از سه

یكساعت از  ادامه فشار عرضه نمادهای خودرو ساز را به صف فروش رساند. با گذشت حدود نمادهای در حال معامله در سقف مجاز بود. در

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به محدوده مثبت وارد شد و  به ابالغ دستورالعملخودرو با اخبار مربوط ابتدای بازار نماد 

درصدی نماد را در سطوح قیمتی  ,خكاوه رشد بیش از نماد  تقاضا در خودرو را به صف خرید رساند. افزایشادامه افزایش تقاضا نماد  در

 .ریالی در پی داشته است 7555باالتر از 

 

وبصادر وتجارت و ریالی تقاضای مناسبی داشت و  1555 وبملت در محدودهروه بانك معامالت با فشار نسبی عرضه آغاز شده است. در گ

وبملت و رشد بودند. نوسان مثبت نماد  ونوین از معدود نمادهای همراه با نوسان مثبت در بازاروپاسار و داشتند.  افت حدود دو درصدی

وپاسار با تقاضای مناسب  ونوین ووملل, وپست, وكار, وبملت, معامالت گروه بانك بود. نمادهای  از نكات جالب توجه بیش از دو درصدی

را نیز  وتجارتتشكیل صف خرید قرار داشت. معامالت سرتاسر مثبت در گروه بانك نماد  وبملت نیز در آستانهدر گروه بانك همراه بودند. 

 .نیز رشد حدود یك درصدی داشت وبصادردرصدی كرد و  6راضی به رشد حدود 

 

صف خرید داشت به دلیل افشای نتیجه دادگاه با وقفه  حآسا نیز كهحپارسا در سقف داد و ستد شدند و حتاید و در گروه حمل و نقل, 

 .یك ساعته همراه بود

 

 .ان دادندهمراه با صف خرید به كار خود پایاخابر و در گروه مخابرات هر دو نماد 

 

 541وامید با رشد حدود ومعادن, اخابر, رمپنا, وبملت, همراه,  در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای

بزرگ تر كرد و در ادامه با بهبود روند در نمادهای  روبرو شد. بازار متاثر از اخبار سیاسی نه چندان مطلوب با فشار عرضه آغاز واحدی

 .گوچكتر بود شاخص هم وزن بودیم كه عمدتا به دلیل ضعف نسبی در روند معامالتی گروه های شاهد حركت معكوس شاخص كل و


