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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %3650 6,625 868,252 شاخص کل

 %3652 235 26,,,6 شاخص کل هم وزن

 %3652 86 0,8,6 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %82 266 8,3,5 بورس اوراق بهادار تهران

 %66 288 6,828 فرابورس ایران

 %05 ,,2 0,062 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2, 33, 6,260 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
6, 68 ,20% 

 %632 68, 6,2,8 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 05656 ,62 665 معامالت عادی سهام در فرابورس

 8,233633 83 22 مالت عمده، بلوکی امع

 5,6,2 635 862 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 ,2,66 8,6 262 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(

 826 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 0,5 پرداخت الكترونیك سامان كیش 8سپ

 22 گروه صنایع كاغذ پارس 8چكاپا 633 گروه مدیریت سرمایه گذاري امید 8وامید

 ,, صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد ,0 پتروشیمي پردیس 8شپدیس

    03 صنایع پتروشیمي خلیج فارس 8فارس

    ,8 پتروشیمي خراسان 8خراسان

 

 

63.98% 

36.80% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 50662 62,8 بورس اوراق بهادار تهران

 05628 262 فرابورس ایران

 633 8003 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

 2 زاگرس پتروشیمي زاگرس 6,0 فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 0 شاوان پاالیش نفت الوان 6,3 شتران پاالیش نفت تهران

 0 شراز پاالیش نفت شیراز 622 فملي  ایران  مس  صنایع  ملي

 0 كوثر بیمه كوثر 656 تاپیكو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 0- میدكو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه ,68 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل كم حجم و با گرایش به تك نمادهاي پتروپاالیشي آغاز به كار كرد

 

 .بمپنا بازگشایي شدندشاوان و شپاس,  ,ثمسكنشراز, نمادهاي 

 

 .اپرداز امروز متعادل بوددر اطالعاتي ها 

 

 .حتوكا بودیمحآسا و توریل, حتاید, حپترو, حسینا, در گروه حمل و نقل معامالت مثبت بود و شاهد رشد حداكثري نمادهاي 

 

شپنا تقاضاي نسبتا ضعیفي را شاهد هستیم و نماد  شتران راشبریز, شبندر, در گروه فراورده هاي نفتي رشد تقاضا در نماد 

 .درصدي بازگشایي شدند 2رشد بیش از  اشراز بشاوان و ثبت كرد. 

 

 .آسیا مورد توجه بودند البرز وملت, دانا, ما, الت مثبت است و نمادهاي مدر گروه بیمه معا

 

 .حسینا در سقف مجاز تقاضا دارندحآسا و حتاید, حپترو, حتوكا, حریل, در گروه حمل و نقل نمادهاي 

 

 .فوالي مورد توجه بودندفروس و فزرین, كیمیا, فسپا, فملي, ادهاي در گروه فلزات اساسي معامالت در نم

 

 .وملل مورد توجه بوددر گروه بانك نماد 

 

 .كگل امروز روند نوساني و مثبت داشتكچاد و در گروه معدني شاهد معامالتي متعادل و كم نوسان را شاهد بودي و 

 

شفارس و رشد حدود سه درصدي داشتند و  زاگرسشفن و ت دنبال شد. در گروه محصوالت شیمیایي معامالت متعادل و مثب

 .تاپیكو ازدیگر نمادهاي مورد توجه بودندپترول, شیراز, شگل,  .خراسان در سقف مجاز تقاضا داشتند

 

تشكیل صف  تقاضا روبروشد و در آستانه خودرو پس از بازگشایي با افزایشدر گروه خودرو و قطعات,معامالت مثبت بود و 

خساپا با ادامه  خپویش با افزایش تقاضا همراه بودند. درخموتو و خمحركه, خگستر, ورنا,  خزامیا,خپارس, خرید قرار گرفت. 

 .افت حدود یك درصدي با تابلو معامالت بازگشت



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (20/20/9318گزارش روز بازار)

 

 

با  شبریزشبندر و تاپیكو, فملي, شتران,  فارس,در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي 

محدوده سقف  شد. ادامه رشد قیمت در پتروپاالیشي ها در آخرین روز هفته, شاخص كل را به واحدي روبرو 6625رشد حدود 

 .قبلي رساند


