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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %7474 1,121 872,842 شاخص کل

 %1488 411 20,875 شاخص کل هم وزن

 %7412 18 1,104 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %8- 21- 8,288 بورس اوراق بهادار تهران

 %11- 871- 1,522 فرابورس ایران

 %2- 827- 7,274 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %1- 2- 010 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
142 181 887% 

 %18 112 1,704 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 7402 80 512 معامالت عادی سهام در فرابورس

 8,777477 47- 21 مالت عمده، بلوکی امع

 15411- 111- 102 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 12411- 127- 257 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(

 124 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 221 هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 8میدكو

 51 سايپا ديزل 8خکاوه 714 نفت سپاهان 8شسپا

 11 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 142 پتروشیمي پرديس 8شپديس

 85 سرمايه گذاري ارس صبا 8وارس 42 سرمايه گذاري اعتبار ايران 8واعتبار

    41 بانك  پاسارگاد 8وپاسار

 

 

55.14% 

44.46% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 22407 1704 بورس اوراق بهادار تهران

 77475 257 فرابورس ایران

 177 1051 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

 0 دماوند تولید نیروي برق دماوند 512 فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 7- میدكو معدني خاورمیانههلدينگ صنايع   102- فوالد فوالد مباركه اصفهان

 7- ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان 124 وامید گروه مديريت سرمايه گذاري امید

 1 مارون پتروشیمي مارون 172 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 1- كگهر سنگ آهن گهرزمین 112 مبین پتروشیمي مبین

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

ادامه نیز شاهد بهبود تقاضا در گروه محصوالت شیمیايي و  بازار با بهبود تقاضا در اكثر نمادهاي . گروه ها آغاز به كار كرد و در

 .بوديم گوه هاي كوچکتر

 

 .گکوثر نیز معامالت متعادل را ثبت كردندسمگا و نماد 

 

 .باالس با صف فروش به كار خود پايان دادخصدرا امروز نیز روند مثبت داشت و نماد 

 

فسرب فملي با افت حدود يك درصدي روبرو بودند و  فوالد,ذوب, در گروه فلزات اساسي معامالت با روندي اصالحي روبرو بود. 

فباهنر افزايش تقاضا در نماد  .ديگر نماد مورد توجه بازار بودفپنتا نیز فلوله با صف خريد همراه بود و  .امروز صف فروش داشت

 .درصدي قیمت را به دنبال داشت 7رشد بیش از 

 

 .در گروه محصوالت دارويي شاهد معامالتي متعادل و مثبت بوديم

 

 .ه بازار بودندسدبیر از نمادهاي مورد توجوتوصا وتوكا پرديس در گروه سرمايه گذاري شاهد معامالتي متعادل بوديم. 

 

 7نیز گذشته است امروز نیز با رشد بیش از  ريال 77777كرمان كه از مرز در گروه انبوه سازي شاهد معامالتي مثبت بوديم. 

 .وآذر از ديگر نمادهاي مورد توجه بودندثاباد و ثپرديس, ثغرب, ثمسکن,  ثتران,درصدي همراه بود. 

 

شنفت نوسانات مثبتي را شبهرن و شسپا, امالت متعادل دنبال شد عمده نمادها از جمله در گروه فرآورده هاي نفتي نیز مع

 .ثبت كردند

 

امروز سهم زيادي از رشد شاخص را  فارس به صف خريد رسید ودر گروه محصوالت شیمیايي معامالت گرايش مثبت داشت. 

 شکلر,تاپیکو متعادل و مثبت بودند. پارس و پیلن, _جمزاگرس منفیست و  .پترول نزديك به تشکیل صف خريد دادداشت. 

 .شسینا در محدوده سقف مجاز تقاضا داشتندشبصیر و شدوص, شگل, ساينا, 

 

درصدي دارد بقیه نمادها  1كه رشد حدود  قشهددر گروه قند و شکر نیز شاهد رشد يکپارچه نمادهاي بوديم و به جز نماد 

پیلن _جم تاپیکو را نیز به محدوده سقف مجاز رساند. افزايش تقاضا در نماد تازه وارد ضا نمادصف خريد داشتند. افزايش تقا

 .رشد قیمتي سهم را به دنبال داشت



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (11/40/1318گزارش روز بازار)

 

وصندوق رشد بیش از مجاز داد و ستد شدند.  وبانك در سقف وامید و ودر چند رشته اي ها امروز روند معامالت مثبت بود و 

 .همراه با اصالح گروه بود تك نمادوغدير دو درصدي داشت و 

 

 .وملت در سقف مجاز داد و ستد شدندودي و در گروه بیمه 

 

 .سدشت مورد توجه بودندسخاش و سقاين, ستران, سفارس, و تك نمادهاي  در سیماني ها امروز معامالت متعادل بود

 

خزامیا خپارس در سقف مجاز داد و ستد شدند و  .بود در گروه خودرو و قطعات, امروز معامالت با افزايش نسبي تقاضا همراه

نوسان منفي  خودرو در محدوده صفر تابلوخساپا رشد حدود دو درصدي را ثبت كرد و داشت.  نیز رشد بیش از سه درصدي

 .بودند خديزل در قطعه سازها مورد توجهخچرخش, خنصیر, خاذين, داشت. 

 

و با گرايش اصالحي داد دي همچنان مورد توجه بودند و بقیه گروه متعادل وملل و و نماد در گروه بانك معامالت متعادل بود 

 ند.و ستد شد

 

وبانك, با رشد حدود مبین و تاپیکو, وامید, ,  فارسنمادهاي  در پايان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترين تاثیر از رشد

 .و افت در بازار امروز رشد شاخص كل را در پي داشتبهبود تقاضا پس از دو ر .واحدي روبرو شد 1121


