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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %15.1- 7,271- 221,722 شاخص کل

 %1571- 81- 9,285. شاخص کل هم وزن

 %1529- 8- .5,79 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالت حجم

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

 %71- .55- .2,91 بورس اوراق بهادار تهران

 %57 222 7,991 فرابورس ایران

 %2 718 2,117 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %71- 719- 822 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
.. -52 -51% 

 %79- 271- 818 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 2515 .7 91. معامالت عادی سهام در فرابورس

 2,211511 88 727 مالت عمده، بلوکی امع

 81592 7.5 577 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ..5.5 211 7,179 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(

 981 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 2میدکو 58. نفت سپاهان 2شسپا

 .22 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 75 گروه فن آوا 2فن آوا

 82 بانک گردشگری 2وگردش   

 7 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد   

      

 

 

43.12% 

51.31% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 28512 818 بورس اوراق بهادار تهران

 1589. 7179 فرابورس ایران

 711 7881 کل
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 ایرانتاثیر در شاخص فرابورس  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 8- دماوند تولید نیروی برق دماوند 2.1- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 1- مارون پتروشیمی مارون 227 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 .- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 721- شتران پاالیش نفت تهران

 5 کگهر سنگ آهن گهرزمین .1- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 2 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 11- شبریز پاالیش نفت تبریز

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار با فشار فروش در اکثر نمادها و گروه های بازار آغاز به کار کرد و شاهد عقب نشینی خریداران در ابتدای بازار بودیم

باالس با رشد بیش از سه خصدرا امروز نیز روند مثبت داشت و نماد .گکوثر نیز معامالت منفی را ثبت کردندسمگا و نماد 

 .درصدی به کار خورد پایان داد

 

فاسمین, در با افت قیمت داد و ستد شدند و  فوالدفملی, ذوب, در گروه فلزات اساسی معامالت با روند اصالحی آغاز شد. 

همراه با صف خرید  فلوله از معدود نمادهایو  و نوسان مثبت داشتمیدک ,هستند همراهقیمت  فسرب با افتفمراد, فلوله, 

 .بودند

 .در گروه محصوالت دارویی شاهد معامالتی متعادل و مثبت بودیم

 

سدبیر از دیگر نمادهای مورد توجه وبوعلی و وتوصا, وگستر, ونیکی, در گروه سرمایه گذاری شاهد معامالتی متعادل بودیم. 

 .بازار بودند

 

نفت نوسانات مثبتی را ثبت ش شبهرن ودر گروه فرآورده های نفتی نیز معامالت منفی دنبال شد و تک نمادهای 

 .پاالیشی ها متمایز بود شراز درهمچنان روند معامالت نماد کردند.

 

روند اصالحی افتاده و از رشد قابل توجه به  پیلن تازه وارد پس_جمدر گروه محصوالت شیمیایی معامالت کم رمق دنبال شد. 

شغدیر, شگل,  فارس,زاگرس, ریال داد و ستد شد.  21111روزاخیر بودیم و امروز باالتر  شاهد نوسانانت منفی نماد در چند

ساینا پس از رالی شکربن با رشد حداکثری همراه شدند. شکلر و  شدوص,پاکشو نوسانات مثبت داشتند و شفارس و خراسان, 

 .امروز به کف قیمت مجاز رسید خیرصعودی ا

 

 .ثامان مورد توجه بودندثرود, وتوس, ثمسکن, کرمان, سازی معامالت جو بهتری را دنبال کرد و نمادهای  در گروه انبوه

 

پرداز با اقبال امفاخر جالب توجه بود. در اطالعاتی ها نیز  افرا ومداران, مرقام, رکیش, در گروه رایانه معامالت مثبت نمادهای 

 .درصدی روبرو بود 5از  بازارو رشد بیش

 

سرود و سهگمت, سخاش, سدشت, نمادهای  در سیمانی ها امروز برخالف دو روز کاری قبل امروز معامالت منفی بود و تک

 .سبزوا مورد توجه بودند
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خزامیا افت بیش از یک درصدی را ثبت کردند.  خساپاخودرو و در گروه خودرو و قطعات, امروز نیز معامالت منفی آغاز شد و 

را ثبت  ختراک روند مثبتیختور و داشت و منجر به بهبود جو گروه شد. در قطعه سازها  همانند روز گذشته نوسانات مثبت

 .نسبی همراه ساخت خزامیا مطابق انتظار جو گروه را با بهبودکردند. صف خرید نماد 

 

وتجارت در محدوده صفر تابلو نوسان کردند.  وملل امروز نیز صف خرید را تجربهل بود و نماد در گروه بانک معامالت متعاد

نمادها با افت  وسینا از دیگر نمادهای مورد توجه گروه بود و بقیهدو درصدی را ثبت کرد.  وبصادر رشد بیش ازمثبت داشت و 

 .قیمت همراه بودند

 

پارس, با افت حدود شبریز و شبندر, شتران, فوالد ,  نمادهای بیشترین تاثیر از افت در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با

ادامه داشت و افت شاخص کل  شد. افزایش عرضه که از میانه بازار روز گذشته شدت گرفته بود امروز نیز واحدی روبرو 7271

 .را در دومین روز کاری هفته جاری به دنبال داشت


