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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %07,0 8,9,1 411,882 شاخص کل

 %0784 99 1,898, شاخص کل هم وزن

 %0742 9 1,,,9 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %,8- 129- 2,009 بورس اوراق بهادار تهران

 %29- 8,419- 8,901 فرابورس ایران

 %49- 4,881- 1,988 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %22 211 ,8,21 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
9 -9,9 -99% 

 %41- 142- 8,291 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 ,9178- 980- ,12 معامالت عادی سهام در فرابورس

 4,200700 81- 11 مالت عمده، بلوکی امع

 20711 91 994 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 89711- 494- ,99 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(

 4,1 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 91 سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 4وبانك

 811 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد   

 11 نیروگاه زاگرس کوثر 4بزاگرس   

 12 بانك گردشگري 4وگردش   

 1 بانك ايران زمین 4وزمین   

 

 

60.43% 

91.50% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 18729 8291 بورس اوراق بهادار تهران

 91718 ,99 فرابورس ایران

 800 4299 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

 89 مارون پتروشیمي مارون 941 رمپنا سهامي عام(گروه مپنا )

 9- دماوند تولید نیروي برق دماوند 4,1 فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 1- کگهر سنگ آهن گهرزمین 414 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 2 میدکو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه ,49 شپنا پااليش نفت اصفهان

 9 ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع 404 ادنومع  وفلزات معادن توسعه

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل مثبت و با افزايش نسبي سطح عرضه ها آغاز به کار کرد و البته اقبال به تك نمادهاي فلزي معدني رشد شاخص 

 .کل را در پي داشت

 
 .قهکمت بازگشايي شدندنمادهاي خودرو, قمرو, قزوين, قلرست, قپیرا, 

 
در بازار پايه نمادهاي لکما, خاور, خکاوه, شپترو, سباقر امروز نیز افت حداکثري داشتند و ديگر نمادها نیز همچنان متاثر از 

 .تغییرات قوانین با فشار فروش همراه شدند

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
 .وآذر و ثعمرا از نمادهاي مورد توجه بودند انبوه سازها امروز متعادل بودند و وتوس, ثنوسا, ثتران,

 
 8000در گروه خدمات فني مهندسي رتکو با با اصالح مواجه بود و رمپنا معامالت پرحجم و مثبتي در سقف مجاز داشت و به 

 .توماني شدن نزديك شده است

 
صدي داشت و شبندر و شنفت نیز در 2در گروه فراورده هاي نفتي نیز معامالت مثبتي در جريان بود. شپنا رشد بیش از 

 .معامالت مثبتي را تجربه کردند

 
در گروه فلزات اساسي فضاي معامالت مثبت با عقب نشیني نسبي نمادها همراه بود. فوالد رشد بیش از يك درصدي داشت و 

یز صف خريد داشت و به ذوب وفملي در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند. فسرب و فنوال به کف مجاز رسید و فراور امروز ن

 .تومان نزديك شد. فسازان تازه وارد و فخاس و ارفع و فپنتا از ديگر نمادها مورد توجه بودند 1000

 
درصدي داشت به محدوده قیمتي قبل از مجمع رسید. ومعادن صف خريد داشت و  2در گروه معدني تاصیکو رشد بیش از 

 .کاما از ديگر نمادهاي مورد توجه بود

 
 .روه رايانه نیز معامالتي متعادل در جريان بود و امروز تاپکیش و رکیش مورد توجه بودنددر گ

 
ريال رسید. دي صف  4000در گروه بانك نیز معامالت متعادل بود. وپاسارهمچنان روند صعودي را حفظ کرد و به باالتر از 

 .دندخريد داشت و ونوين و وخاور از ديگر نمادهاي همراه با رشد بازار بو

 
درصدي داشتند.  2خزامیا و خپارس رشد بیش از  .در گروه خودرو و قطعات, رشد خساپا جومثبتي را در گروه به همراه داشت
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خساپا تشديد شد و ختراک از نمادهاي مورد توجه بودند. جو مثبت خودرويي ها پس از صف خريد خپويش و خموتور, خاهن, 

 .درصدي همراه شد. عمده خودروسازها با صف خريد داد و ستد شدند 1بیش از  خودرو نیز پس از بازگشايي با رشد

 
فخاس شبندر و , ومعادنشپنا, فملي, فوالد, رمپنا, در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي 

واحدي نزديك  490000اقتصادي به محدوده  واحدي روبرو شد. رشد شاخص ادامه دارد و اين نماگر مهم 89,1با رشد حدود 

 .شد


