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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2342 4,116 166,442 شاخص کل

 %6340 433 46,246 شاخص کل هم وزن

 %6306 26 4,141 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %64- 2,106- 2,441 بورس اوراق بهادار تهران

 %63- 133- 364 فرابورس ایران

 %60- 1,643- 1,636 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 24- 326 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
66 -20 -14% 

 %4- 42- 344 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 11322- 66- 421 معامالت عادی سهام در فرابورس

 1,666366 22- 41 مالت عمده، بلوکی امع

 43366 266 404 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 4316 64 141 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(

 644 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 143 فروشگاههاي زنجیره اي افق كوروش 1افق

 241 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 266 گروه دارویي بركت 1بركت

 11 بانک ایران زمین 1وزمین 46 صنایع پتروشیمي خلیج فارس 1فارس

    14 گروه مدیریت سرمایه گذاري امید 1وامید

      

 

 

50.34% 

46.36% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 04366 344 بورس اوراق بهادار تهران

 64364 141 فرابورس ایران

 266 2466 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

 21 زاگرس پتروشیمي زاگرس 426 فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 3 مارون پتروشیمي مارون 161 كگل معدني و صنعتي گل گهر

 6- میدكو صنایع  معدني خاورمیانههلدینگ  146 پارس پتروشیمي پارس

 4 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 163 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 2- كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 141 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

خصوصا نمادهاي اوره ساز كه گزارش هاي مناسبي را به  بازار متعادل و كم حجم و با گرایش به گروه محصوالت شیمیایي و

شاخص را در آغاز بازار  آغاز به كار كرد. گروه محصوالت شیمیایي و هلدینگهاي پتروپاالیشي یک تنه رشد بازار ارائه كرده اند

 .امروز رقم زد

اكثر گروه هاي بزرگ و مستعد بودیم هرچند تعداد  با ارائه گزارش هاي مطلوب در نمادهاي خوش بنیاد, شاهد گرایش بازار به

 .بودند گروه پاالیشي ها در گروه فراورده هاي نفتي به منظور برگزاري مجامع متوقف زیادي از این نمادها همچون

 .دلقما بازگشایي شدندوبانک, پارس, شتران, كسرا, شپنا, چفیبر وساپا, خپارس, نمادهاي 

 

 .اوان نیز مثبت داد و ستد شدنداپرداز امروز نیز صف خرید داشت و در اطالعاتي ها 

 

معدود نمادهاي همراه با افت  ثنوسا ازساخت و  ثتران,ثعمرا, كرمان, در گروه انبوه سازي معامالت مثبت بود و نمادهاي 

 .ثرود رشد حداكثري را تجربه كردند ثامان ووآذر, قیمتي شدند. 

 

فمراد مورد توجه بودند. گزارش زنگان و فلوله,  فخوز,فاسمین, در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل و مثبت بود و نمادهاي 

 .امالت گروه را نیز با بهبود مواجه كردصف خرید رسانده و جو مع فخوز معامالت نماد را به

 

 .در گروه محصوالت دارویي جو عمومي معامالت امروزنوساني بود

 .كچاد در محدوده صفر تابلو بازگشایي شددر گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و كم نوسان را شاهد بودیو 

شیراز مورد خراسان و شسینا, شبصیر, پارسان,  شفن,كرماشا, شپدیس و در گروه محصوالت شیمیایي معامالت مثبت بود و 

پارسان را به تبعا نماد  شپدیس اقبال بازار به این نمادها وكرماشا و هاي سه ماهه مطلوب از نمادهاي  گزارش توجه بودند. ارائه

توماني به  6166یمتي درصدي در سطوح ق 0وتقسیم سود با رشد حدود  پارس پس از برگزاري مجمعدنبال داشت. نماد 

 .بازگشت معامالت

 .خساپا شاهد معامالتي آرام و متعادل بودیم و  خودرودر گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت بود و در غیاب 

دي همچنان با رشد قیمت به كار خود ادامه مي  در گروه بانک كه عمده نمادهاي به دلیل برگزاري مجامع متوقف هستند نماد

 .درصدي داشت و در ادامه با افت همراه شد ز نیز رشد بیش از سهدهد و امرو
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 .رتکو نیز امروز با نوسان مثبت داد و ستد شدندرمپنا و نماد 

 فخوزوغدیر و تاپیکو, پارسان, پارس, كگل, فارس,  در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي

به گروه هاي خوش  احدي روبرو شد. گزارش هاي جذاب سه ماهه نمادهاي بزرگ پترو پاالیشي رونق راو 4116با رشد حدود 

 .تغییر ذائقه در بازار بود بنیاد بازگرداند كه حمایت شاخص كل نیز از پیامدهاي این

 


