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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %35.3 1,323 433,122 شاخص کل

 %7532 24 21,114 شاخص کل هم وزن

 %3514 .1 .4,47 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %.1 22.,3 4,743 بورس اوراق بهادار تهران

 %33 .33 3,332 فرابورس ایران

 %43 3,214 .2,31 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %9 372 3,423 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
412 442 1421% 

 %43 113 .7.,3 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 4543 49 293 معامالت عادی سهام در فرابورس

 12523- 34- 17 مالت عمده، بلوکی امع

 315.1- 33- .33 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 7523- .- 414 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(

 442 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 4434 4وانصار بانك انصار

 44 4تجار گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان .2 4پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 34 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 1. 4وبهمن  بهمن گذاري سرمایه

      

      

 

 

70.29% 

29.71% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 27549 .3.7 بورس اوراق بهادار تهران

 49523 414 فرابورس ایران

 377 4323 کل
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 شاخص فرابورس ایرانتاثیر در  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 39 مارون پتروشیمی مارون 274 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 2 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 422 فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

 1- میدکو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه 442 کچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 1 ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 447 کگل صنعتی گل گهرمعدنی و 

 4 شراز پاالیش نفت شیراز 329 رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار متعادل آغاز به کار کرد و در نمادهاي گروه خودرو نیز شاهد جمع شدن صف هاي فروش و معامالتی متعادل و منفی 

بودیم. در ادامه و پس از موجی از افزایش تقاضا همزمان با سخنرانی ریاست جمهوري پیرامون برجام شاهد عقب نشینی عمده 

نمادها بودیم. پس از پایان سخنرانی رییس جمهور, تعدیل انتظارات منفی راشاهدیم هرچند گروه خودرو همچنان فشار فروش 

 .ازار کاهش حجم صف فروش نمادهاي خودرویی را نیز در پی داشتباال بود. بهبود و ثبات در وضعیت کلی ب

 

 .نماد تازه وارد تاصیکو با افزایش تقاضا در محدوده صف خرید قرار گرفت

 

 .نماد رمپنا امروز مثبت آغاز کرده و صف خرید داشت

 

 .در گروه پیمانکاري صنعتی خصدرا و باالس امروز با رشد نسبی قیمت همراه بودند

 

گروه فلزات اساسی ذوب و فوالد و فملی رشد بیش از سه درصدي داشتند و کاوه, فنوال, فراور, فوالژ, فسرب, هرمز, ,فجر از در 

 .نمادهاي مورد توجه بازار بودند

 

در گروه فراورد هاي نفتی نیز بهبود معامالت و رشد بیش از دو درصدي در اکثر نمادها را شاهد بودیم. شپاس صف خرید دارد 

 .و شاوان تك نماد منفی گروه بودند

 

در معدنی ها نماد تازه وارد تاصیکو که امروز توانست در روند اصلی بازار داد و ستد شود, مجددا به صف خرید رسید و و کچاد, 

چاد کروي نوسانات منفی را تجربه کرد و صف خرید نماد ک .کگل, ومعادن, کنور, کاما, کبافق رشد بیش از دو درصدي داشتند

 .نیز از نکات مثبت معامالت در گروه معدنی بود

 

در گروه انبوه سازي امروز روند معامالت همسو با کلیت بازار بهبود داشت و شاهد تشکیل صف خرید در نمادهاي کرمان, 

 .وساخت, ثعمرا, ثغرب, ثالوند, ثاباد بودیم

 

ودرو پس از معامالتی منفی مجددا به صف فروش رسید. در گروه خودرو و قطعات, همچنان فشار فروش مشهود بود و نماد خ

 د.افت بیش از سه درصدي همراه بودن ریالی با 32.7خپارس, خزامیا نیز صف فروش دارند و نماد خساپا در محدوده 

خچرخش, خلنت و خنصیر از نمادهاي مورد توجه بازار بودند. صف فروش نماد خساپا و خودرو نیز جمع شد. صف خرید مجدد 

 .نماد خودرو نیز جمع شد و حجم معامالت نماد از صد میلیون سهم گذشت
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 .در گروه حمل و نقل حسیر و حریل امروز نیز صف خرید داشتند

 

 .در گروه محصوالت غذایی نماد هاي غگل, غبهنوش, غسالم, غاذر, تبرک, غالبر, غشهداب در سقف مجاز تقاضا داشتند

 

و دي و ونوین معامالتی پرتقاضا در سقف مجاز را سپري کردند و عمده نمادهاي گروه بیش در گروه بانك معامالت مثبت است 

 .از سه درصد رشد داشتند

 

در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي فوالد, فملی, کچاد, کگل و رمپنا, وامید و فارس و با 

جو منفی ایجاد شده با توجه به سخنرانی رییس جمهور, بازپس گیري قسمتی از واحدي روبرو شد. تعدیل  1324رشد حدود 

 .ریزش هاي چند روز اخیر را در پی داشت


