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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 (5292) (035) 819,281 شاخص کل

 (5215) (990) 90,255 شاخص کل هم وزن

 (8281) (93) 8,211 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 (89201) (350) 9,890 بورس اوراق بهادار تهران

 8210 81 129 فرابورس ایران

 (1202) (925) 3,582 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 (0250) (91) 030 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
05 (810) (10211) 

 (99209) (801) 150 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 روزارزش معامالت  نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 05220 12 911 معامالت عادی سهام در فرابورس

 1210 8 91 مالت عمده، بلوکی امع

 11201 01 819 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 11221 810 100 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 ریال( )میلیارد

 282 اعتماد د-صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان 131 2فملی ملی صنایع مس ایران

 13 کاریس س-ص.س.سپهر کاریزما 32 2مبین پتروشیمی مبین

 33 1صغرب ز-ص.س.مسکن شمال غرب 32 9شپدیس پتروشیمی پردیس

 1 اطلس س-صندوق س.توسعه اندوخته آینده 13 امین یکم ص. درآمد ثابت امین یکم فردا

 3 آکاس س-ص.س.هستی بخش آگاه 13 پارند ص.س.پارندپایدار سپهر

 

 

56.82% 

41.30% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 01259 150 بورس اوراق بهادار تهران

 13221 100 فرابورس ایران

 855 8,515 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) ذوب سهامی ذوب اهن اصفهان 21 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 (0) زاگرس پتروشیمی زاگرس 18 فارس فارس صنایع پتروشیمی خلیج

 (9) دماوند تولید نیروی برق دماوند 09 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 (9) ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع 05 دعبید البراتوار داروسازی دکتر عبیدی

 (9) میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (19) رمپنا گروه مپنا )سهامی عام(

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

بازار کم حجم و با گرایش مثبت به نمادهای بزرگ و البته گروه بانك آغاز به کار کرد و این در حالی بود که نحوه داد و ستد 

توسط شواری نگهبان افزایش فشار عرضه بر کلیت بازار  CFT ها به خصوص در نیمه دوم بازار حایز اهمیت بود. خبر رد الیحه

به همراه داشت. پس از افزایش مقطعی عرضه ها, شاهد جمع شدن بسیاری از صف های فروش در بازار و تعادل نسبی در  را

 .نمادهای بزرگ بودیم. گروه خودرو و بانك فشار فروش بیشتری را نسبت به کلیت بازار تجربه کردند

 

و بقیه نمادها معامالتی متعادل و کم حجم را سپری می  در فلزی ها نیز فنوال و فپنتا در سقف مجاز قیمتی داد و ستد شدند

ف فروش صکردند. فوالد, ذوب, فملی و فخوز در محدوده صفر تابلو معامله می شوند. در ادامه و با افزایش عرضه نماد ذوب به 

 .رسید و البته صف خرید فنوال نیز عرضه شد

 

داشت و شاهد نوسانات مثبت در اکثر نمادهای گروه در ابتدای  در گروه فراورده های نفتی امروز تقاضا تا حدودی بهبود

درصدی را تجربه کردند و در ادامه  3معامالت بودیم. ونفت به صف خرید رسید و شبریز و شرانل و شنفت رشد بیش از 

 .افزایش عرضه در این گروه نیز باعث افت قیمتی بسیاری از نمادها شد

 

یت کلی بازار, معامالتی متعادل و کم حجم در جریان بود. پترول, شکلر, شفارس و ساینا در محصوالت شیمیایی همسو با وضع

 .از نمادهای مورد توجه گروه بودند و بقیه نمادها متعادل داد و ستد شدند

 

 .در معدنی ها کروی, کنور, ومعادن, کبافق و کاما مورد نوسانی بودند و کچاد و کگل کم حجم و متعادلند

 

 نك که آغازی مثبت داشتند افزایش عرضه ها عقب نشینی اکثر نمادها را در پی داشت. با انتشار اخبار پیراموندر گروه با

CFT ,که البته صفوف د وپارس به کف مجاز قیمتی رسیدنوسینا و  و با افزایش عرضه ها نماد وتجارت, وپست, وکار, وخاور

 .فروش نیز جمع آوری شدند

 

 .ساز همسو با کلیت بازار با افزایش فشار فروش و معامالتی یکپارچه منفی روبرو بوددر گروه خودرو و قطعه 

 

 .در گروه انبوه سازی ثنوسا, کرمان, ثپردیس و ثالوند مورد توجه بودند
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 .بودند در گروه سیمانی امروز معامالتی منفی در جریان بود و به جز نماد سکرما بقیه نمادها با نوسانات مثبت و منفی روبرو

 

در گروه محصوالت دارویی نیز همسو با کلیت بازار شاهد معامالتی نوسانی بودیم. دعبید, دزهراوی, دیران, دروز و دفرا امروز 

نیز مورد توجه بودند و بقیه نمادها نیز در فضایی نوسانی داد و ستد شدند. نماد تازه وارد داوه پس از ثبت معامالتی با حجم 

 .ون سهم, با صف خرید به کار خود پایان دادمیلی 95نزدیك به 

 

وب با افت قیمتی همراه شد و _در گروه رایانه و اطالعات, نمادهای مداران و رکیش مورد توجه بودند و در اطالعاتی ها های

 .بقیه نمادها نیز متعادل بودند

 

مواجه شدند و بقیه نمادها متعادل داد و ستد  در گروه قند و شکرنمادهای قهکمت, قثابت و قچار با معامالتی مثبت و پرتقاضا

 .شدند

 

 .در گروه حمل و نقل نیز فضای معامالت نوسانی وبا گرایشی منفی بود

 

در چند رشته ای ها وامید معامالتی مثبت در نزدیکی صفر تابلو دارد. وصندوق و وبانك منفی و متعادل بودند و وغدیر پس از 

گشت نسبی قیمتی مواجه شد. الزم به ذکر است که احتمال عرضه سهام شرکت سنگ آهن واکنش به محدوده حمایتی با باز

 .گهر زمین در نماد کگهر اقبال نسبی بازار به نمادهای وامید, وغدیر و کگل را در پی داشت

 

یکو و فوالد با افت در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهای رمپنا, پارس, پارسان, خساپا, تاپ

واحدی روبرو شد و این در حالی بود که نمادهای کگل, فارس, وامید و دعبید بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص  035حدود 

در شورای نگهبان رفتار منفی هیجانی در اکثر  CFT داشتند. بازار در فضایی آرام آغاز به کار کرد و اخبار مربوط به رد الیحه

واحدی در ابتدای معامالت را  8555دنبال داشت و همین موضوع عقب گرد شاخص را پس از رشد نزدیك به  گروه ها را به

 .رقم زد

 

 

 


