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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0.0.- 59- 888,222 شاخص کل

 %5091 205 90,005 شاخص کل هم وزن

 %002.- 50- 8,258 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %81- 5,718- 7,881 بورس اوراق بهادار تهران

 %.0- 875- 518 فرابورس ایران

 %.7- 55.,8- 0,8.7 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %58- 8.8- 5,5.2 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
88 -57 -77% 

 %58- 855- 5,570 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز  تغییر نسبت

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 .0507- 817- 722 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ..0..5- 99- . مالت عمده، بلوکی امع

 77021- 08- 28 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 000.9- .71- .01 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

 ریال()میلیارد 

 888 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 5.9 8شپنا پاالیش نفت اصفهان

 72 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر 80 8تبرك گروه کارخانجات صنعتی تبرك

    02 8فوالد فوالد مبارکه اصفهان

    .8 8فملی  ایران  مس  صنایع  ملی

    50 8وانصار بانك انصار

 

 

73.73% 

21.03% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 .1.01 5570 بورس اوراق بهادار تهران

 .8507 .01 فرابورس ایران

 ..5 58.0 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر در شاخص

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 88- مارون پتروشیمی مارون 818- فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 .5 دماوند تولید نیروي برق دماوند 525- پارس پتروشیمی پارس

 0- زاگرس پتروشیمی زاگرس 559 شنفت  پارس  نفت

 5 مادیرا صنایع ماشین هاي اداري ایران .55- بفجر پتروشیمی فجر

 5 بپاس بیمه پاسارگاد 55- پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

زیر مجموعه هلدینگ عمده تاثیر منفی را نمادهاي پتروشیمی  .بازار کم حجم, متعادل و با فشار نسبی عرضه آغاز به کار کرد

خلیج فارس بر شاخص کل داشتند که این موضوع متاثر از اعالم مجدد تحریم علیه برخی از مجتمع هاي پتروشیمی در روز 

قبل بود. افزایش فشار فروش در نمادهاي بزرگ بازار در حالی مشهود بود که شاخص هم وزن روندي صعودي را در پیش 

 .گرفت

ب و فوالد در حدوده صفر تابلو نوسان مثبت داشتند و فملی افت بیش از یک درصدي را تجربه کرد. در گروه فلزات اساسی, ذو

 .فاسمین, فخوز, فمراد, فسرب از نمادهاي همراه با نوسان مثبت در گروه بودند

 

شنفت نیز بودند.  در گروه فرآورده هاي نفتی, شسپا و شپاس رشد نسبی قیمت را تجربه کرد وبقیه نمادها با افت قیمت همراه

 .ازگشایی همراه با رشد بیست درصدي از دیگر نمادهاي مورد توجه گروه بودب با

 

 .بمپنا مورد توجه بودنددماوند و وهور, در گروه عرضه برق امروز نیز روند معامالت نوسانی بود و نمادهاي 

 

شفارس, شخارك, فارس, شکلر, زاگرس, شپترو, رس, پادر گروه محصوالت شیمیایی نیز روند معامالت نوسانی بود و نمادهاي 

 .شتوکا از جمله نمادهاي مورد توجه بودندشپدیس و شیراز, شیران, پارسان با افت قیمت همراهند و شفن, مارون, 

 

ات مثبت را تجربه اوان نیز نوسانوب رشد بیش از سه درصدي داشتند و _هاياپرداز و در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد 

 .کردند

 

خمهر, در گروه خودرو و قطعات, معامالت در خودروسازها منفی آغاز شد و در قطعاي ها شاهد روند مثبت در نمادهاي 

خنصیر بودیم. نوسانات مثبت در نمادهاي گروه خمحور و ختور, خکمک, خکار, خپرخش, خرینگ, ختوقا, خریخت, خوساز, 

خساپا از نکات جالب رشد بیش از سه درصدي نماد  .خساپا بهبود روند گروه را به دنبال داشتزي مجدد نماد خودرو با پیشتا

 .توجه دقایق پایانی بازار امروز بود

 

 .در گروه محصوالت دارویی و غذایی روند مثبت در اکثر نمادها امروز نیز ادامه داشت

 

 .وآذر از نمادهاي مورد توجه گروه بودندثرود, کرمان, ثشرق, بود و امروز در انبوه سازها معامالت همسو با بازار نوسانی 

 

 .حریل امروز نیز صف فروش سنگینی داشتتوریل مورد توجهند و حسیر و در گروه حمل و نقل دو نماد 
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 .گروه سیمان امروز نیز روند مثبتی داشت و اکثر نمادهاي گروه با رشد حداکثري همراه بودند

 

 .بکاب از نمادهاي مورد توجه بودندبسوییچ و بالبر, ه دستگاه ها و ماشین آالت برقی, معامالت مثبت بود و نمادهاي در گرو

 

وبصادر افت بیش از یک درصدي وبملت و وتجارت و در گروه بانک معامالت معامالت همراه با گرایش اصالحی آغاز شد 

 .وکار از نمادهاي مثبت گروه بودندوسینا و وخاور, ه باالتر است. دي فشار عرضوپست و داشتند و در نمادهاي 

 

 59پارسان با افت حدود بفجر, پارس, فارس, در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي 

یمت ها در بازارهاي جهانی واحدي روبرو شد. اخبار مربوط به تحریم مجدد برخی از شرکت هاي پتروشیمی در کنار افت ق

روندي اصالحی در اکثر نمادهاي شاخص ساز را در پی داشت و این در حالی بود که رشد قوي در گروه هاي کوچکتر رشد 

 .شاخص هم وزن را به دنبال داشت

 


