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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %94.0- 019- 122,112 شاخص کل

 %9410- 99.- 0,1.1. شاخص کل هم وزن

 %9421- 29- 1,012 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 ر نسبت به روز گذشتهدرصد تغیی تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %0 221 2,000 بورس اوراق بهادار تهران

 %11- 00.- 2,110 فرابورس ایران

 %.- 211- 022,. جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2- 20- .2,99 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
01 09 111% 

 %2 .2 2,911 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 2412 .2 09. معامالت عادی سهام در فرابورس

 20422- 21- 11 مالت عمده، بلوکی امع

 2410.- 00- 221 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 22400- 00- 029 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 112 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 120 1شلرد كود شیمیایی اوره لردگان

    .20 1پاكشو پاكشوگروه صنعتی 

    01 1شپدیس پتروشیمی پردیس

    01 1فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

    1. 1فوالد فوالد مباركه اصفهان

 

 

63.73% 

36.27% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 02412 2911 بورس اوراق بهادار تهران

 20411 029 فرابورس ایران

 299 2011 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

 1 دماوند تولید نیروي برق دماوند .10 پارس پتروشیمی پارس

 .- مارون پتروشیمی مارون 211- كگل معدنی و صنعتی گل گهر

 2 ارفع شركت آهن و فوالد ارفع 2.1- شپنا پاالیش نفت اصفهان

 1- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 211- رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 1- شراز زپاالیش نفت شیرا 221- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار با گرایش اصالحی آغاز به كار كرد و امروز نیز خودرویی ها با افت قیمت همراهند و پتروپاالیشی ها بهتر آغاز كردند

 

 .نماد رمپنا امروز با افت قیمتی همراه بود

 

ان مثبت داشتند و تاثیر مثبت بر شاخص نیز داشتند. فسرب و فلوله در گروه فلزات اساسی ذوب منفی بود, فوالد و فملی نوس

 .صف فروش داشتند و فایرا, فاسمین و فباهنر افت بیش از سه درصدي را ثبت كردند. وتوكا, فخوز نوسانات مثبت داشتند

 

درصدي داشت و  .مناسب عملکردي رشد بیش از در گروه فراورده هاي نفتی معامالت نماد شبریز با توجه به ارائه گزارش 

شبهرن, ونفت و  .درصدي را تجربه كرد و بقیه پاالیشی ها متاثر از جو كلی بازار با اصالح مواجه بودند 2شتران نیز رشد حدود 

 .شپاس با نوسانات مثبت روبرو بودند و شنفت صف خرید داشت

 

ش هاي عملکردي نمادهاي پارس, شفن, خراسان معامالت مثبتی را در این در گروه محصوالت شیمیایی بازار با توجه به گزار

 .نمادها داشت و شکربن, شپترو و جم از دیگر نمادهاي مورد توجه بازار بودند

 

درصدي روبرو بودند و به  .در گروه خودرو و قطعات, معامالت با شدت عرضه آغاز شد و اكثر نمادهاي گروه با افت بیش از 

صف فروش حركت كردند. در قطعه سازها نمادهاي خلنت, ختوقا و خکمک مورد توجه بودند و خنصیر, خاهن و سمت تشکیل 

 .خمحركه نیز نوسانات مثبتی را ثبت كردند

 

تومانی نوسان مثبت داشت و كدما نیز از دیگر نمادهاي مورد توجه  1099در گروه معدنی نماد تاصیکو در محدوده پایین تر از 

 .و این در حالیست كه بقیه نمادهاي بازار با افت همراه بودندبازار بود 

 

ثنوسا در سقف داد وستد شد و وساخت نیز با افزایش   .در گروه انبوه سازي نماد كرمان امروز نیز با رشد حداكثري روبرو بود

 .مورد توجه بازار بودریالی نزدیک شد. ثباغ, ثامان, وآذر از دیگر نمادهاي  0299تقاضا از محدوده منفی به سطح 

 

 .در گروه سیمان امروز ستران صف خرید داشت و سفارس, سشرق, سدور, سپاها با افت قیمتی همراه شدند

 

در گروه بانک معامالت در اكثر نمادها با افت همراه است. وبملت, دي, وپارس افت بیش از سه درصدي آغاز كردند و وتجارت 

 نماد همراه با صف خرید در گروه بود و ونوین و وسینا نیز نوسانات مثبت داشتند. نوسان  وكار تک  .نیز در افت محدود داشت
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درصدي را نیز تجربه كرد. از نکات جالب توجه گروه بانک بود. وپست نیز رشد بیش  .مثبت نماد وبملت كه امروز افت بیش از 

بانک محسوس بود و معامالت این نمادها از محدوده منفی درصدي را تجربه كرد. بهبود معامالت در نمادهاي بزرگ گروه  2از 

 .به مثبت رسید

 

 010, رمپنا, شبندر, اخابر با افت حدود  شپنا در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي كگل, 

یش بینی هاي قبلی و البته افت نرخ واحدي روبرو شد. افزایش مجدد تنش هاي سیاسی در كنار ارائه گزارش هاي در حدود پ

 .ارز از دالیل تمایل بازار به نقد كردن سهام طی روز جاري بود


