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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %8260- 127- 622,662 شاخص کل

 %8262- 718- 12,168 شاخص کل هم وزن

 %8210- 60- 2,227 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالت حجم

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

 %2 622 2,472 بورس اوراق بهادار تهران

 %2 00 7,172 فرابورس ایران

 %2 264 1,726 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %64 262 7,221 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
4 -22 -02% 

 %67 626 7,187 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 71222 762 042 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6,488288 22 12 مالت عمده، بلوکی امع

 46222 22 627 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 62282 627 7,722 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(

 260 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 10 بانك صادرات ايران 6وبصادر

 622 پتروشیمی زاگرس 6زاگرس 68  سپه  گذاري سرمايه 6وسپه

 761 صندوق س. آرمان آتی کوثر آکورد 2 صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا 6فیروزا

 72 عمران و توسعه شاهد 6ثعمرا   

      

 

 

53.63% 

43.43% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 22228 7187 بورس اوراق بهادار تهران

 48248 7722 فرابورس ایران

 788 6024 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 78- دماوند تولید نیروي برق دماوند 607 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

 6- ذوب سهامی ذوب آهن  اصفهان 721- همراه شرکت ارتباطات سیار ايران

 6- شاوان پااليش نفت الوان 762- کچاد چادرملو وصنعتی معدنی

 6 مارون پتروشیمی مارون 767- حکشتی کشتیرانی جمهوري اسالمی ايران

 6- کوثر بیمه کوثر 781- فارس صنايع پتروشیمی خلیج فارس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

اخابر تاثیر مثبت بر شپنا و وتجارت, نمادها مانند  بازار متعادل, کم حجم و با فشار نسبی عرضه آغاز به کار کرد و برخی تك

نشنینی روبرو کرد. به  در ادامه افزايش عرضه در کلیت بازار, عمده نمادها را با فشار فروش و عقب .روند شاخص کل داشتند

ديده نمی شود و به نظر می رسد رفتار هیجانی روز جاري که  صورت کلی همچنان در روند بسیاري از نمادها ضعف محسوسی

اخیر و دست به ماشه بودن  اخبار سیاسی و اقتصادي نیز چندان پشتیبانی نمی شود بیشتر به دلیل رشد مناسب البته از طرف

ساعت بهبود تقاضا در بازار و برچیده شدن صف فروش بسیاري از نمادها را  با گذشت حدود يك .می باشداکثر سرمايه گذاران 

 .بوديم شاهد

 
 .تاپیکو بازگشايی شدندتیپیکو و تاصیکو و رمپنا, امروز نمادهاي معامالتی 

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
 .وتوس مورد توجه بودندثفارس و ثرود, وآذر, انبوه سازها امروز متعادل و منفی بودند و نماهاي 

 
ولغدر, ولیز, رشد حداکثري قیمت در نمادهاي  در لیزينگی ها برخالف جو عمومی بازار معامالتی مثبت در جريان بود و شاهد

 .ولساپا بوديمولملت و 

 
 .ر تابلو بازگشايی شدرمپنا در محدوده صفرتکو صف با بهبود معامالت روبرو شد و در گروه خدمات فنی مهندسی 

 
 .شنفت تك نماد همراه با نوسانات مثبت در گروه بوددر گروه فراورده هاي نفتی نیز معامالتی يکپارچه منفی در جريان بود و 

 
فملی نیز وضعیت فوالد و و ستد شد و در  ذوب امروز متعادل آغاز کرد و در محدوده صفر تابلو داددر گروه فلزات اساسی 

 .فسازان تازه وارد از نمادهاي مورد توجه بودندفلوله و فنورد و فمراد,  فراور,فباهنر,  .دمشابه بو

 
 .در گروه محصوالت شیمیايی معامالتی متعادل و اصالحی در جريان بود

 
 .افرا مورد توجه بودندسیستم, در گروه رايانه نیز معامالتی منفی بود و 

 
وبصادر نیز وتجارت و ريال نزديك شد و  6888 وپاسارهمچنان تقاضاي مناسبی دارد و به. در گروه بانك معامالت متعادل بود

 .وخاور از ديگر نمادهاي مورد توجه بودندوکار و وملل, شدند.  امروز با رشد قیمت داد و ستد

 
 .ودنددفارا مورد توجه بدبالك و دابور و دتماد, دزهراوي, درهآور, در دارويی ها نمادهاي 
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 .پکرمان که نوسانات محدودي دارد بقیه نمادها با افت قیمت همراه بودنددر گروه الستیك و پالستیك نیز به جز نماد 

 
 .حفاري امروز افت قیمت را شاهد بوديمدر نماد 

 
 .میهن بوديمملت و در گروه بیمه امروز معامالتی اصالحی در جريان بود و شاهد رشد قیمت در نمادهاي 

 
خوساز ختوقا و اصالح مواجه شدند. در قطعه سازها  خپارس باخساپا,  خودرو,معامالت متعادل بود.  گروه خودرو و قطعات, در

 .نمادهاي مورد توجه بودند خکار ازخکمك و و 

 
با افت حدود  خودروفارس, حکشتی, کچاد, همراه,  در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از افت نمادهاي

همراه شد هرچند شاخص  بازار متعادل آغاز کرد و برخالف چند روز کاري اخیر امروز با فشار فروش .واحدي روبرو شد 128

 .کل درصد زيادي از افت میانه بازار را جبران کرد


