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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0438- 7,078- 841,732 شاخص کل

 %0447- 710- 01,770 شاخص کل هم وزن

 %0404 77 4,043 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالت حجم

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

 %70 410 4,907 بورس اوراق بهادار تهران

 %3- 09- 7,800 فرابورس ایران

 %7 477 0,877 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %72- 480- 7,328 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
847 -70 -3% 

 %77- 440- 7,174 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 0488 7 303 معامالت عادی سهام در فرابورس

 83448 9 37 مالت عمده، بلوکی امع

 00417 12 872 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 74491 22 172 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(

 349 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 907 اصفهان پااليش نفت 8شپنا

 81 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 794 نفت سپاهان 8شسپا

    800 سیمان فارس و خوزستان 8سفارس

    777 پتروشیمی جم 8جم

    27 پتروشیمی پارس 8پارس

 

 

73.46% 

83.54% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 10437 7174 اوراق بهادار تهرانبورس 

 89403 172 فرابورس ایران

 700 8347 کل
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 ایران تاثیر در شاخص فرابورس تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 71 مارون پتروشیمی مارون 887- فارس صنايع پتروشیمی خلیج فارس

 0- دماوند تولید نیروي برق دماوند 873- اخابر مخابرات ايران

 8 زاگرس پتروشیمی زاگرس 873- همراه شرکت ارتباطات سیار ايران

 8- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 719- شبندر پااليش نفت بندرعباس

 7 شراز پااليش نفت شیراز 710 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

فوالد آغاز به کار کرد. افزايش نسبی وپاسار و  بازار متعادل, کم حجم و با گرايش به نمادهاي همراه با عملکرد مناسب همچون

گروه هاي بزرگ  ساعت از آغاز معامالت مشهود بود و شاهد عقب نشینی خريداران در نمادها و عرضه در بازار با گذشت يک

 .خودرو کاست و البته در ادامه مجددا به صف خريد رسید خساپا نیز از هیجان خريد در گروهبوديم. عرضه صف خريد نماد 

 .درصدي بازگشايی شدند 00خوساز پس از شفاف سازي در رابطه با نوسان ختور و ثشرق, زپارس, نماد 

 

فوالد پس از ارائه تابلود داد وستد شدند و  فملی در محدوده صفرذوب و شد.  در گروه فلزات اساسی معامالت کم رمق دنبال

گروه و بازار  فوالژ در میان معامالت پرعرضهفوالي و فاسمین, صف خريد نماد  .مواجه بود گزارش با رشد بیش از دو درصدي

 .جالب توجه بود

 

 .د با افزايش عرضه در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفترمپنا معامالت که معامالتی متعادل را ثبت کرده بونماد 

 

 .حسینا نوسانات مثبت داشتند و بقیه نمادها با اصالح مواجه شدندحسیر و در حمل و نقلی ها دو نماد 

 

 .درصدي را تجربه کرد 3ومعادن نیز رشد بیش از کدما و کمنگنز با رشد حداکثري مواجه بودند و در معدنی ها 

 

 .گکوثر معامالت مثبتی داشتندسمگا و هتل و رستوران, نماد در گروه 

 

 .پکوير مورد توجه بودندپاسا و در گروه الستیک و پالستیک صف 

 

شبريز با رشد قیمتی همراه بودند. نوسان شراز و  شنفت,شسپا, در گروه فرآورده هاي نفتی, معامالت نوسانی بود و نمادهاي 

شبندر را به کف نماد  انی جو احتیاط در گروه را به دنبال داشته است. در مقاطعی افزايش عرضه هاجه منفی نفت در بازارهاي

 .مجاز قیمتی رساند

 

پترول به صف حدود يک درصدي داشت.  فارس رشددر گروه محصوالت شیمیايی امروز نیز وضعیت معامالت مطلوب آغاز شد. 

پیلن نیز صف _جم شامال از نمادهاي مورد توجه بودند. نماد تازه وارد گروهشتوکا,  مارون, شخارک,وپترو, شگل, خريد رسید و 

 .عرضه اين گروه را نیز متاثر کرد خريد بیش از صد میلیون سهمی را تجربه کرد. در ادامه افزايش

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (82/30/8032گزارش روز بازار)

 

 .ات مثبت را سپري کردنددر سیمانی ها امروز معامالت روند بهتري را نسبت به روز گذشته آغاز کرد و عمده نمادها نوسان

 

دکپسول, دزهراوي و طوري که به جز نماد  با افزايش عرضه در بازر شاهد افت يکپارچه در گروه محصوالت دارويی بوديم به

 .خود گرفتند دفارا عمده نمادها روندي منفی به

 

وآذر از معدود نماهاي مورد توجه ثباغ و سازي معامالت در عمده نمادهاي با عقب نشینی همراه بود و دو نماد  در گروه انبوه

 .گروه بودند

 

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

 

نشینی خريداران مواجه شدند و نمادهاي  بیمه اي ها که آغازي متعادل و مثبت داشتند نیز همسو با کلیت بازار با عقب

 .نمادهاي مورد توجه بودند ودي از معدودکوثر و پارسیان, 

 

دماوند با افت قیمت بفجر و بزاگرس, مبین, وهور,  ونیرو,در گروه عرضه برق نیز در اکثر نمادها شاهد روند اصالحی بوديم. 

 .همچنان مورد توجه بازار بود مپنابمواجهند و 

 

 .افزايش عرضه در اکثر نمادها مشهود بود در گروه رايانه

 

 .روه کاشی و سرامیک نیز روند منفی يکپارچه اي را ثبت کردگ

 

 .در گروه کوچک محصوالت کاغذي شاهد روند منفی در همه نمادها بوديم

 

خزامیا نیز با رشد نسبی آغاز کردند. در قطعه  خپارس وخساپا متعادل آغاز به کار کردند خودرو در گروه خودرو و قطعات, 

تواند در  خزامیا با توجه به وضعیت مناسب نموداري میخپويش همچنان مورد توجه بود.  ست ومعامالت نوسانی سازها نی

روند گروه را با بهبود مواجه کرد. افزايش تقاضا مجددا نماد  خساپاادامه مورد توجه باشد. افزايش تقاضا و صف خريد در نماد 

معامالتی از جمله داليل ضعف  حوه خريد و فروش ايستگاه هايخريد رساند. محدوديت هاي ايجاد شده در ن خساپا را به صف

 .نسبی تقاضا در بازار امروز بود
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پیرامون نرخ تسعیر ارز همچنان متوقف بود.  وبملت با توجه به شفاف سازيدر گروه بانک که در روز گذشته خبرساز بودند, 

وتجارت بازار بودند.  دي نیز از ديگر نمادهاي مورد توجهوملل, داده و صف خريد داشت.  وپاسار گزارش مطلوبی به بازار

کرد. پس از افزايش عرضه در کلیت بازار شاهد عرضه صف خريد  همچنان سمت و سوي خاصی نداشت و نوسان اندکی را ثبت

 .بوديم وپاسار نیزنماد 

 

 .ف فروش همراه بودندهمراه با صاخابر و در گروه مخابرات برخالف چند روز اخیر هر دو نماد 

 

رمپنا با افت حدود شبندر, همراه, اخابر,  فارس,در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از افت نمادهاي 

کنار اجرايی  عرضه ها که از میانه بازار بر نمادهاي بزرگ گروه هاي کااليی صورت گرفت در واحدي روبرو شد. افزايش 7073

 .در سطح مقاومتی قرار دارد افزايش دادند از بعدي سامانه ريسک اعتباري, همگی فشار را بر شاخص کل کهشدن ف


