
 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (62/40/8931گزارش روز بازار)

 

 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2200 200 097,642 شاخص کل

 %2200- 007- 24,424 شاخص کل هم وزن

 %2272 04 6,027 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %02 996 6,690 بورس اوراق بهادار تهران

 %97- 0,920- 0,769 فرابورس ایران

 %06- 0,221- 2,202 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %09- 072- 446 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
026 69 009% 

 %6- 17- 0,029 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 06296 000 242 معامالت عادی سهام در فرابورس

 0,922222 06- 97 مالت عمده، بلوکی امع

 09267- 20- 022 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 7297 91 640 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(

 020 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 602 پرداخت الكترونیك سامان كیش 2سپ

 020 بانك گردشگری 0وگردش 044 صنایع پتروشیمي خلیج فارس 2فارس

 12 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 022  اقتصادنوین بانك 2ونوین

 01 سیمان مجد خواف 0سخواف 22 فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش 2افق

      

 

 

51.66% 

48.74% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 21207 0029 بورس اوراق بهادار تهران

 90269 640 فرابورس ایران

 022 0142 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

 02 زاگرس پتروشیمي زاگرس 046 اخابر مخابرات ایران

 6 كگهر سنگ آهن گهرزمین 092 فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 0 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 000 وغدیر  غدیر)هلدینگ گذاری سرمایه

 0- میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 020- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 0- مارون پتروشیمي مارون 16 ومعادن  وفلزات معادن توسعه

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

روز گذشته آغاز به كار كرد و درادامه شاهد  بازار متعادل و كم حجم و منفي و با فشار فروش كمتری نسبت به پایان معامالت

 .بودیم بهبود تقاضا در اكثر نمادها

 

چكارن جهت بر برگزاری خكار, كاوه, شبندر, حتاید, وپاسار,  وبصادر,غپاک, وپست, كگاز,  كحافظ,فاذر, اما در بازار نمادهای 

 .متوقف شدند عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالي, در پایان جلسه معامالتي امروز مجمع عمومي

 

 .وآتي بازگشایي شدندشیراز و فملي, كبافق, ولساپا, وبشهر, غسالم, ملت, آسیا, ولصنم, كماسه, كگل, از طرفي نمادهای 

 

العمل به محدوده حمایتي با رشد قیمتي روبرو  ذوب با عكسدر گروه فلزات اساسي معامالت همسو با كلیت بازار نوساني بود. 

 .نوساني و كم رمقي را پشت سر گذاشتند شد. و بقیه نمادها نیز روند

 

 .در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت امروزنوساني بود

 

مالیتني داده با رشد بیش از سه درصدی داشت و  كنور كه خبر از معافیتگروه معدني شاهد معامالتي نسبتا مثبت بودیم. در 

كمنگنز از دیگر  كاما وكگل پس از بازگشایي افت محدود داشت و بیش از دو درصدی همراه شدند.  ومعادن نیز با رشدكگهر و 

 .نمادهای همراه با افت بودند

 

 .گروه فرآورده های نفتي شاهد معامالتي كم رمق بودیمدر 

 

پیلن در _جمرشد بیش از سه درصدی داشت.  نوریدر گروه محصوالت شیمیایي معامالت با جوی بهتر از كلیت بازار آغاز شد. 

قیمتي را تجربه  ا رشدزاگرس با افزایش تقاضشفن و در ادامه با رشد قیمت نیز همراه شد.  محدوده صفر تابلو داد و ستد شد و

 .را آغاز كردند شوینده نیز روند مثبتيپاكشو و پترول, شاراک, كردند و 

 

 2022یك درصدی همچنان باالتر از سطح  خودرو با افت حدوددر گروه خودرو و قطعات, معامالت یكپارچه منفي آغاز شد. 

معامالت تفاوت  از سه درصدی داشتند. در قطعه سازها نیز وضعیت خگستر افت بیشخساپا و  ورنا,خزامیا, ریالي قرار داشت و 

گروه جالب توجه بود. در ادامه بهبود وضعیت گروه را  خفنر در میان قرمز پوشيچنداني نداشتند هرچند صف خرید نماد 

 .شاهدبودیم
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 .مداران قابل توجه بوددر گروه رایانه نیز معامالت منفي آغاز شده است و البته رشد بیش از سه درصدی نماد 

 

وملل نیز كه گزارش مناسب سه دی بودیم.  در گروه بانك نیز معامالت با بهبود روند مواجه شده و شاهد رشد حداكثری نماد

درصدی  وپاسار رشد بیش از یكوپست و وبصادر و وتجارت و . شتدرصدی دا 9بیش از  ماهه را به بازار ارائه كرده رشد

 .داشتند

 

 .سدشت از نمادهای مورد توجه بودند و كلیت معامالت نوسان بودسبجنو و سهگمت, سبزوا, شنیر, وه سیمان در گر

 

 .رتكو نیز امروز با افت مواجه شدندرمپنا و نماد 

 

نوری و و تاپیكو, ومعادن, وغدیر, فارس, اخابر,  نمادهای در پایان معامالت روز جاری شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد

هرچند بازگشت قیمت  واحدی روبرو شد. بازار تا حدودی هیجانات منفي روز گذشته را تعدیل نمود 200 تاپیكو با رشد حدود

 .كافي برخوردار نبود ها از قدرت و حجم


