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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %41.6- 454- 764,642 شاخص کل

 %4144- 7.2- 54,267 شاخص کل هم وزن

 %4177 2 4,7.4 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %6.- 656- 2,,,7 بورس اوراق بهادار تهران

 %4- 64- .44,. فرابورس ایران

 %4.- 642- ,.6,5 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2.- 42.- 44, معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
46 -64 -64% 

 %4.- 7.4- 46, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 4.147- 4,.- 642 معامالت عادی سهام در فرابورس

 7,644144 47 ,2 مالت عمده، بلوکی امع

 461,6 56 744 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 7174.- 42- 446 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(

 772 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 425 معدني و صنعتي گل گهر 7كگل

 .74 بانک گردشگری 7وگردش 44. گسترش نفت و گاز پارسیان 7پارسان

 66. بانک آینده 7وآیند 44 مدیریت انرژی امید  تابان هور 7وهور

 4, عطرین نخ قم 7نطرین 45 پتروشیمي شازند 7شاراك

 4, آرمان آتي كوثرصندوق س.  آكورد   

 

 

56.34% 

43.74% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 5414 46, بورس اوراق بهادار تهران

 6412 446 فرابورس ایران

 44. ,,5. 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

 4 میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه .76- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 5 زاگرس پتروشیمي زاگرس .74- فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 4- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 47. تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 7- مارون پتروشیمي مارون 22- اخابر مخابرات ایران

 . بپاس بیمه پاسارگاد 24 شفن پتروشیمي فناوران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

كار كرد و البته وضعیت عرضه ها را با افزایش روبرو  بازار متعادل و كم حجم و با گرایشي مثبت و البته بهتر از انتظارات آغاز به

 .مثبت آغاز كردند رمپنا نیزخودرو و نمادهای غیر متوقف عملکرد مناسبي داشت و تک نمادهای  شد. گروه بانک در

 

 .پترول بازگشایي شدندكچاد و  ,سکرما ,سهرمزنمادهای 

 

خبهمن,  شبریز,وتجارت, غشهداب, تبرك و زكشت, شاوان,  ,ومللكوثر, بمپنا, باالس, در پایان معامالت روز جاری نمادهای 

 .قف شدندوسینا جهت برگزاری مجامع عمومي متووپارس و  شپارس,سفارس, 

 

 .سبجنو مورد توجه بودندسیالم و سدشت, در گروه سیماني معامات منفي دنبال شد و تک نمادهای 

 

ریال با افت بیش  6444فملي باالتر از داشت و  ذوب در محدوده صفر تابلو نوساندر گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود. 

غیر قابل اتکا را  فباهنر امروز صف خرید دارد تا روندی نوساني وكل داشت. اثر منفي بر شاخص  از دو درصدی بازگشایي شد و

 .از نمادهای همراه با رشد بیش از دو درصدی بودند فسپافسرب, میدكو, در چند هفته اخیر از خود نشان دهد. 

 

 .ردندبپاس مورد توجه بودند و بقیه نمادها نیز روندی نوساني را تجربه ككوثر و در گروه بیمه 

 

 .نوساني بود در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت امروز

 

كچاد باالتر از اصالحي داد و ستد شدند.  در گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و منفي هستیم و عمده نمادها با گرایشي

 كروی از معدود نمادهای كمنگنز وكگل افت بیش از دو درصدی را ثبت كرد. و  ریال در مچینگ اول قیمت خورده 5444

 .مثبت گروه بودند

 

 .در گروه فرآورده های نفتي شاهد معامالتي كم رمق بودیم

 

عمر معامالتي خود را متوقف بوده, خبر از قرار  وب كه پس از عرضه اولیه در بازار بخش قابل توجهي از_هایدر اطالعاتي ها 

صف خرید رسید و  اپرداز بهرده كه بعد از مجمع تحت نظارت نخواهد بود. در شفاف سازی اعالم ك داد با ایرانسل داد ه والبته

 .اوان نوسان منفي داشت
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دارد و تاثیر مثبت قابل توجهي را در غیاب  تاپیکو رشد بیش از سه درصدیدر گروه محصوالت شیمیایي معامالت مثبت بود. 

ریال داد و  74444پیلن در محدوده _جممثبت و متعادل بود.  ریال 72444وارد باالتر از  نوری تازهبزرگان بر شاخص داشت. 

شتوكا, جذابي كه بازار داد در سقف مجاز خریدار داشت.  شفن با سه ماههزاگرس رشد بیش از دو درصدی داشت و ستد شد. 

 .دیگر نمادهای مورد توجه بودند شفارس ازشگل و 

 

خودرو باالتر از از سه درصدی داشتند و  خزامیا رشد بیشخساپا و ه و در گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شد

مجاز  خفنر در سقفختور و خرید داشت و قطعه سازها نیز مثبت داد و ستد شدند.  خبهمن صفریال تقاضا داشت.  5444

 .تقاضا داشتند

 

 .پرداخت قابل توجه بودمداران و صدی نماد در گروه رایانه نیز معامالت منفي آغاز شده است و البته رشد بیش از سه در

 

وملل نیز نوسان بیش از سه درصدی همراه بود.  تجارت با افزایش تقاضا و رشددی و در گروه بانک نیز معامالت در نمادهای 

 .ونوین نوسان منفي داشتند وسینا ووپارس و مثبت داشت و 

 

 .داد و ستد شدندرتکو نیز امروز با نوسان مثبت رمپنا و نماد 

 

واحدی روبرو شد.  476فملي, با افت حدود  كگل,نمادهای  در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از افت

 .نامساعد پایان هفته آغازی كم رمق را برای بازار سهام به دنبال داشت افت نرخ ارز در كنار اخبار


