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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 )1( )2،062( 131،521 شاخص كل

 )0,19( )36( 18،913 شاخص كل هم وزن

 )2( )32( 1،499 فرابورس

 

 (ميليون سهم)معامالتحجم 

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

 )21( )559( 2،093 بورس اوراق بهادار تهران

 )22( )189( 634 فرابورس ايران

 )21( )749( 2،727 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته نسبت به روز گذشتهتغيير  ارزش معامالت روز نوع معامله

 )43( )362( 476 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
48 )51( )51( 

 )44( )414( 524 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
به روز تغيير نسبت 

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 81 82 179 معامالت عادي سهام در فرابورس

 159 10 17 مالت عمده، بلوكي امع

 )24( )79( 247 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 2 12 443 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)

 ١٦٨ ٢سپ كيشپرداخت الكترونيك سامان 
صندوق س.اعتماد آفرين 

 د-پارسيان
 69 اعتماد

 ٨١ وبصادر بانك صادرات ايران
صندوق انديشه ورزان 

 د-صباتامين 
 40 اوصتا

 ٦٦ ٢شپاكسا  پاكسان
صندوق س. آرمان آتی 

 د-کوثر
 25 آکورد

 ٥٣ وصندوق  بازنشستگي صندوق گذاري سرمايه
 ٢٢سه ماھه  -٢اجاره رايتل

 درصد
 17 ٢صايتل

 ٣٠ ٧٠٦صكاوه %٢٠صكوك فو3دكاوه كيش،سه ماھه
اوراق اجاره شرکت 
 مخابرات ايران

 6 صخابر

 

۵۴٫١٩%

۴۵٫٨١%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 54 524 اوراق بهادار تهرانبورس 

 46 443 فرابورس ايران

 100 967 كل
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 نقشه بازار:

 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 )20( مارون پتروشيمي مارون )439( فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 )13( زاگرس پتروشيمي زاگرس )221( فوالد فوالد مباركه اصفهان

 )4( ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه )208( پارس پتروشيمي پارس

 3 هرمز فوالد هرمزگان جنوب )194( كگل معدني و صنعتي گل گهر

 )2( دماوند توليد نيروي برق دماوند )132( كچاد معدني و صنعتي چادرملو
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 :ركليت بازا

معدني و البته پترويي ها آغاز شد. پس از بازدهي كـه روزهـاي اخيـر نصـيب ايـن      -معامالت امروز با افت قيمتي و اصالح فلزي

گروههاي خوش اقبال شده، حال نوبت آن است تا پيكان بازار به سمت ساير گروهها بچرخد و پرنـده بـازدهي روي شـانه هـاي     

 خودرويي ها، ساختماني ها و ساير گروهها بنشيند.بانكي ها، 

پااليشي ها نيز مورد بي مهري قرار گرفته و صف هاي فروش براحتي روي سهم هاي گروه جا خوش كرده بود. شـاوان در ايـن   

 ميان خوش شانس تر بود كه توانست خود را از دام افت قيمتي تا حدي نجات دهد.

شدت كمتري نسبت به ديروز! قطعاتي ها بيشتر مورد توجه قرار گرفتند و صف خريد تشكيل خودرويي ها مثبت بودند البته با 

 دادند.

 چند نماد مهم و شناخته شده ساختماني نظير ثغرب، وساخت مانند روز قبل خودنمايي مي كردند.

 برسيم به معامالت جذاب بانكي ها!

و ونوين نيز مورد توجه سهامداران قرار گرفتند. پس از افت قابل توجهي امروز عالوه بر وبصادر و وبملت، ساير نمادها نظير وكار 

كه دامن گير اين گروه شد و پشت سر گذاشتن بحران هاي عميق، بازار نگاه مثبت خود را معطوف به اين گروه كرده تـا  گـپ   

بانكي خود مثل وخارزم از اين مثبت قيمتي ايجاد شده به نحوي پر شود. كه البته برخي سرمايه گذاري ها با توجه به پورتفوي 

 شدن بهره بردند و مورد اقبال قرار گرفتند.

گروه آي تي، بر خالف روزهاي گذشته، معامالت مثبتي را پشت سر گذاشت. مفاخر و مرقام جز نمادهـاي خـوش اقبـال گـروه     

 بودند.  

ي را مي دهـد. گرچـه ايـن گـروه بـا توجـه بـه        در گروه قندي، جريان نقدينگي در قشرين مشهود بود و به نظر نويد رشد قيمت

 جاماندن از كل بازار پتانسيل رشد معقولي را خواهد داشت.

ريال بـا حجـم    1828ماه تعليق بود. معامالت اين سهم در   15درصد پس از  40اتفاق تلخ امروز بازگشايي فاذر با افت بيش از 

 ميليون سهم پايان يافت. 21,6

 د و قدرت گروههاي سبزپوش به اندازه اي نبود كه شاخص كل را به محدوده مثبت هدايت كند.در مجموع بازار، منفي بو

به نظر مي رسد ابتداي هفته آينده، اصالح گروه پترويي ها و فلزي و معدني ها مجـددا ادامـه يابـد و توجـه بـه سـاير گروههـا        

 يم رفت.همچنان ادامه يابد و به اميد شاخصي سبز ، به استقبال تعطيالت خواه


