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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %90.6 8,426 889,622 شاخص کل

 %8042 9,864 ..02,9 شاخص کل هم وزن

 %80.2 06 .8,69 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %9 08 4,666 بورس اوراق بهادار تهران

 %09- 9,990- 9,990 فرابورس ایران

 %.8- 9,992- 9,994 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %90 992 9,294 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
26 -02 -06% 

 %6 .99 9,202 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 9026 48 999 معامالت عادی سهام در فرابورس

 .2200 90 00 مالت عمده، بلوکی امع

 980.9- 92- 984 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ..00 .4 .24 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 .86 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 69 8امید سرمایه امیدتامین 

 894 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان .6 8واتی دماوند  آتیه  گذاري  سرمایه

    29 8شتران پاالیش نفت تهران

    28 8پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان

    .2 8سجام مجتمع سیمان غرب آسیا

 

 

64.61% 

15.17% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 94092 9020 بورس اوراق بهادار تهران

 20022 .24 فرابورس ایران

 ..9 8220 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 82 مارون پتروشیمی مارون 969 مبین پتروشیمی مبین

 6 دماوند تولید نیروي برق دماوند 922 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 2 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 992 اخابر مخابرات ایران

 9 کگهر سنگ آهن گهرزمین 29 وبملت بانك ملت

 9- شراز پاالیش نفت شیراز 22 فخوز فوالد  خوزستان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

کرد. در ادامه و پس از افزایش عرضه در نماد  بازار کم حجم, متعادل و با گرایش به نمادهاي گروه خودرو و بانك آغاز به کار

بازار با عقب  در کلیت بازار بودیم و عمده نمادها و گروه هاي بزرگ نیز در دقایق پایانی خساپا شاهد افزایش فشار فروش

 .نشینی نسبی خریداران مواجه شدند

 
فاسمین در محدوده فملی فوالد, ذوب بودیم.  در گروه فلزات اساسی, فضاي معامالتی نوسانی بود و شاهد رشد قیمت در نماد

 .فوالي از نمادهاي مورد توجه بودندفجر و فزرین, فایرا,  صفر تابلو داد و ستد شدند و

 
شسپا شراز نوسان منفی داشتند و شاوان و  شاوان,شبندر, شپنا رشد حدود یك درصدي داشت. رده هاي نفتی, در گروه فرآو

 .بیش از دو درصدي داشت امروز نیز مورد توجه است و رشد

 
بفجر مبین و وهور, بکهنوج, بزاگرس, بمپنا, دماوند,  ونیرو,امروز نیز روند معامالت مثبت بود و نمادهاي  در گروه عرضه برق

 .بودند مورد توجه بازار

 
 .اوان نیز رشد نسبی را تجربه کردندوب در سقف مجاز داد و ستد شدند و _هاياپرداز و در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد 

 .پیگیري شد در گروه دارویی نیز امروز معامالت در اکثر نمادها مثبت

خزامیا با رشد بیش از دو درصدي خپارس و  خودرو وروز نیز در سقف قیمتی تقاضا داشت, خساپا امدر گروه خودرو و قطعات, 

افزایش عرضه در  .وضعیت معامالت پرتقاضاتر بود و عمده نمادها در سقف مجاز داد و ستد شدند آغاز کردند و در قطعه سازها

خساپا پس از معامالتی پرحجم مجددا به اه داشت. نماد به همر خساپا عقب نشینی نسبی بقیه نمادهاي خودروساز را نیزنماد 

 .البته همچنان حجم عرضه ها در سقف قیمتی قابل توجه بود صف خرید رسید و

 
ثباغ از پ و _س_آثشاهد, ثرود, وتوس, ثنوسا,  کرمان,ثشرق, در انبوه سازها معامالت همسو با بازار مثبت بود و امروز 

 .بودند وهنمادهاي مورد توجه گر

 
بکاب از نمادهاي مورد توجه بسوییچ و بالبر,  بموتو,در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی, معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 .درصدي روبرو بود 4با رشد بیش از  بترانس نیزبودند و امروز 

 
وبملت رشد بیش از یك داد و ستد شد و  وتجارت در محدوده صفر تابلودر گروه بانك معامالت معامالت مثبت آغاز شد. 

 .وسینا رشد بیش از یك درصدي را ثبت کردوپارس و ستد شد.  داد ریال ..22درصدي داشت و باالتر از سطح 

 
خساپا و  فخوز,وبملت و اخابر, فارس, مبین, وبملت,  در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي

تعطیالت پیش رو همگی از دالیل  واحدي روبرو شد. ادامه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد در کنار 8426حدود  با رشد فخاس

 .افزایش عرضه ها در بازار روز جاري بود


