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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 (1,79) (2،433) 133،676 شاخص كل

 (0,15) (31) 21،628 شاخص كل هم وزن

 )2,48( (38) 1،506 فرابورس

 

 (ميليون سهم)حجم معامالت

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

 )17,57( )526( 2،471 بورس اوراق بهادار تهران

 )11,44( )90( 701 فرابورس ايران

 )16,29( )617( 3،172 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

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

 1,97 10 562 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
95 56 144,05 

 11,38 67 658 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
نسبت به روز  تغيير

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 19,98 28 169 معامالت عادي سهام در فرابورس

 )59,82( )22( 15 مالت عمده، بلوكي امع

 )20,50( )24( 95 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 )6,34( )18( 280 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 ريال)(ميليارد 

ماھه ٣ -٠٠١٢ص مرابحه خودرو
١٨% 

 ٢٥٠ ٠٠١٢٢صخود
صندوق س. اعتماد آفرین 

 پارسيان
 53 اعتماد

 47 آکورد ص.س.آرمان آتی کوثر ٢٢٩ امين یکم ص.س. با درآمد ثابت امين یکم

 38 ٢تبرک تبرک ١٤٨ ٢فارس صنایع پتروشيمی خليج فارس

مشارکت شھرداری 
 %٢١ماھه٣شيراز،

 ٧١ ٩٧١١مشير
صندوق سرمایه گذاری سپھر 

 کاریزما
 11 کاریس

 1 ثروتم ص.س.ثروت آفرین پارسيان ٦٧ ٢پارس پتروشيمی پارس

 

 

٧٠٫١۵%

٢٩٫٨۵%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 70,15 658 بورس اوراق بهادار تهران

 29,85 280 فرابورس ايران

 100 938 كل



 بسم 
 الرحمن الرحيم                                            
 )١١/٠٦/١٣٩٧گزارش روز بازار(

 

 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )11( مارون پتروشيمي مارون )239( فوالد فوالدمباركه اصفهان

 )8( زاگرس پتروشيمي زاگرس )235( فملي ملي صنايع مس ايران

 )5( ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان )211( كگل معدني و صنعتي گل گهر

 )3( هرمز فوالد هرمزگان جنوب )203( پارسان گسترش نفت و گاز پارسيان

 )1( ارفع شركت آهن و فوالد ارفع )138( فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 نقشه بازار:
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 :ركليت بازا

بازار روز جاري را در اكثر گروه ها متعادل و با گرايش به دامنه هاي منفي آغاز شد. گروه هاي فلزات اساسي، محصوالت 

 .شيميايي، معدني و فراورده هاي هاي نفتي امروز نيز در نمادهاي مطرح در فاز اصالحي داد و ستد شدند

اساسي به جز نماد فجر كه با صف خريد روبرو بود بقيه نمادهاي معامالتي پرعرضه و در دامنه منفي را سپري در گروه فلزات 

 .نمودند

در گروه فراورده هاي نفتي معامالت همچنان متاثر از جو بي اعتمادي با فشار عرضه روبرو بود و البته با گذشت زمان فضاي 

فروش در اكثر نمادها بود. با بهبود جو كلي گروه فراورد هاي نفتي نماد شاوان كه معامالت بهبود يافت و شاهد كاهش هيجان 

 4به صف فروش نيز رسيده بود به محدوده مثبت رسيد و در دقايق پاياي رنج مثبت در نماد شراز قيمت را با افزايش بيش از 

 .درصدي روبرو ساخت

 

ه با معامالتي پر عرضه روبرو بودند و اكثر نمادهاي تاثير گذار در كف در گروه محصوالت شيميايي به جز نماد شسينا، بقيه گرو

 .دامنه مجاز داد و ستد شدند

 

 كدما، بقيه نمادها در محدوده منفي داد و ستد شدند گروه معدني نيزبه جز نماد در

 

 .ند شدندحكشتي مورد توجه بودند و بقيه نمادها در كف مجاز قيمتي داد و ستحفارس و در حمل و نقلي ها

در گروه انبوه سازي نيز اكثر نمادها در محدوده مثبت آغاز كردندو و در ادامه با عقب نشيني مواجه شدند. ثعمرا و وآذر از 

 .نمادهاي مورد تو جه بازار بودند

 

ع گره در سيماني ها فضاي معامالت اندكي متفاوت بود برخي نمادها صف فروش و برخي صف خريد داشتند. سكرما پس از رف

 10درصدي بازگشايي و افزايش قيمت  20درصد را تجربه كرد و سفانو پس از شفاف سازي رشد بيش از  20رشد بيش از 

 .درصدي را رقم زد

 

در گروه خودرو معامالت فضاي بهتري نسبت به كليت بازار دارد و نمادهاي خساپا، خزاميا، خاذين، خشرق و خمحور در 

 .دمحدوده مثبت داد و ستد شدن

 

در گروه بانكي معامالت مثبت و البته پر عرضه آغاز كرد. نماد وبملت پس از آغاز مثبت و تكميل صف تقاضا با عرضه كامل 

 .صف روبرو شد. در ادامه افزايش تقاضا مجددا نماد وبملت را به سقف مجاز رساند

 

 

 .با رشد قيمتي همراه شدند در گروه ساخت محصوالت فلزي نماد به جز نماد فاراك و فاذر بقيه نمادها

 .در گروه پيمانكاري صنعتي نماد خصدرا و باالس هم با جو كلي بازار با افت قيمت همراه شدند

 

 .در چند رشته اي ها معامالت نمادهاي وغدير،وصندوق، وبانك و واميد همسو با جو كلي بازار با افت همراه شدند
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وب پس از دو _الت همسو با وضعيت كلي بازار پرعرضه و منفي دنبال شد. نماد هايدر گروه رايانه و اطالعات و ارتباطات معام

 .روز تعادل در معامالت مجددا با افت و تشكيل صف فروش روبرو شد

 

 

در گروه دارويي معامالت بر خالف بازار فضاي مناسبي داشت و به جز نمادهاي والبر، داسوه، تيپيكو و دلر، بقيه نمادها در 

 .دندمثبت داد و ستد مي ش يهامحدوده 

 

 .حفاري امروز نيز با افزايش عرضه در محدوده هاي منفي به كار خود پايان دادند رمپنا ونماد 

 

در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بيشترين تاثير از افت نمادهاي فارس، فوالد، فملي، فخوز، پارس، تاپيكو، پارس، 

دي روبرو شد. افزايش عرضه در نمادهاي شاخص ساز كه عمدتا به دليل افزايش ريسك واح 2433پارسان با كاهش  كگل،

هاي پيرامون بازار و پافشاري بر رويه قبلي قيمت گذاري در بورس كاال بود، افت در در اكثر گروه هاي بازار را طي روز جاري 

 .به دنبال داشت

 :افزايش ريسك هاي داخلي و خارجي

 

لي به پايان رسيد كه افزايش عرضه ها ناشي از بي اعتمادي هاي داخل بازار و البته افزايش ريسك هاي بازارروز گذشته در حا

خارجي از عمده داليل اين افزايش عرضه ها بد. از طرفي افزايش قيمت سكه و دالر مي تواند مجددا بخشي از تقدينگي 

ز جاري نيز عرضه در گروه هاي بزرگ و شاخص ساز ادامه سرگردان را جذب اين بازار نمايد. به هر حال به نظر مي رسد رو

 .داشته باشد و بيشتر شاهد درخشش تك نمادها از گروه هاي كوچك بازار باشيم

 

 


