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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0.6. 462 484,222 شاخص کل

 %0.0.- 41- 686,.6 شاخص کل هم وزن

 %044.- 2- 0,426 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %44- .48- 4..,4 بورس اوراق بهادار تهران

 %41- 442- 141 فرابورس ایران

 %42- 262- 4,104 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %2- 41- 4.2 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
04 -42 -04% 

 %6- 20- 408 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 42044 24 .84 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ..0..4,2 08- 40 مالت عمده، بلوکی امع

 4.002 20 482 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 44040 .1 414 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(

 414 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 4.2 خاورمیانهبانك  4وخاور

 02 صندوق س. آرمان آتي كوثر آكورد 12 معدني و صنعتي گل گهر 4كگل

    26  بازنشستگي صندوق گذاري سرمایه 4وصندوق

    08  سپه  گذاري سرمایه 4وسپه

    41 فوالد مباركه اصفهان 4فوالد

 

 

40.31% 

52.72% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 24012 408 اوراق بهادار تهرانبورس 

 840.4 414 فرابورس ایران

 ..4 4804 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 44- مارون پتروشیمي مارون 444 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 6 دماوند تولید نیروي برق دماوند 488- كگل معدني و صنعتي گل گهر

 0 میدكو خاورمیانههلدینگ صنایع  معدني  422 شپدیس پتروشیمي پردیس

 4- زاگرس پتروشیمي زاگرس 4.6 وغدیر  غدیر)هلدینگ گذاري سرمایه

 4- شراز پاالیش نفت شیراز 12 اخابر مخابرات ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

واحدي  ..4به كار كرد و شاهد رشد بیش از  بازار متعادل, كم حجم و مثبت و با وزن بیشتر به گزارش هاي منتشر شده آغاز

 .شاحص كل در ابتداي معامالت بودیم

 
شپنا با افت نسبي همراه شبریز, شراز, آغاز شد.  در گروه فراورده هاي نفتي امروز معامالت با گرایش اصالحي در اكثر نمادهاي

 ...1در آستانه  شتران همچنان در مسیر رشد قرار داشت ودر محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند.  شاوانشبندر و بودند و 

 .داشتند ونفت نیز نوسان منفيشپاس و شرانل, و  ریالي شدن بود و البته در ادامه مجبور به عقب نشیني نیز شد

 
 .در گروه بیمه پس از رالي چند روزه امروز شاهد استراحت نمادها بودیم

 
كروي امروز با افت نسبي قیمت كمنگنز و ومعادن, كگل, كچاد, در معدني ها فضاي داد و ستدها اصالحي بود و نمادهاي 

 .هرماه بودند

 
فباهنر در محدوده فخوز, فوالد, فملي,  ك درصدي دارد وذوب رشد بیش از یدر گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود. 

قیمتي همراه  زنگان رشد بیش از سه درصدي داشتند و عمده نمادها با افتوتوكا, داشت.  منفي كمتر از یك درصدي نوسان

 .شدند

 
ادامه دارد و شاهد حركت كرمان همچنان  در گروه انبوه سازي كه معامالتي متعادل را پشت سر گذاشت نوسانات عجیب نماد

 .بودیم نماد از صف فروش به سمت صف خرید

 
 .ودي مورد توجه بودندوملل و در گروه بانك نماد 

 
پارس, در شاراک, شفن, زاگرس, پیلن, _جم تاپیکو,نوري, در گروه محصوالت شیمیایي معامالت متعادل بود و نمادهاي 

مورد توجه بودند.  شوینده كه عملکر مناسبي را در گزارش تیرماه داشتند امروزادهاي شدند و نم محدوده صفر تابلو داد و ستد

شوینده از پاكشو, شتوكا, شسینا, میلیون سهم فراتر رفت.  .4شپاكسا عرضه شده و حجم معامالت نماد از صف خرید نماد 

 .توجه بودند نمادهاي مورد

 
 .غشاذر مورد توجه بودندغالبر و غمهرا, غدام, غدشت, هپاک, بغپاک, در گروه محصوالت غذایي, نمادهاي 

 
خساپا افت در نمادهاي خودرو ساز بودیم.  شاهد افت قیمت در گروه خودرو و قطعات, معامالت با روندي اصالحي همراه بود

خپویش,  ختور,سازها خودرو در محدوده صفر تابلو روندي اصالحي داشت. در قطعه  بیش از دو درصدي را تجربه كرد و

 .خاهن مورد توجه بودندخزر و خچرخش, 
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پاكشو با رشد اخابر و وغدیر, شپدیس, پارسان,  در پایان معامالت روز جاري شاخص كل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهاي

رسد افت اخیر  و به نظر ميركود در بازارهاي موازي در حال سرایت به بازار سهام نیز هست  .واحدي روبرو شد 460حدود 

 .در بازار سهام را نیز كاهش داده است نرخ ارز در كنار معامالت كم رمق در بورس كاال تمایل به خرید


