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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %1381 8,524 964,872 شاخص کل

 %1382 1,181 74,,66 شاخص کل هم وزن

 %,138 51 8,6,8 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %9- 198- 8,455 بورس اوراق بهادار تهران

 %98 882 9,895 فرابورس ایران

 %5 815 ,6,14 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %17 985 1,671 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
91 -88 -74% 

 %18 9,1 1,649 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 96368 976 ,1,98 معامالت عادی سهام در فرابورس

 ,,3,,9,8 97- 96 مالت عمده، بلوکی امع

 15388- 92- ,17 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 16352 919 1,816 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(

 167 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 52 سايپا 9خساپا

 25 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 57 شیراز پتروشیمي 9شیراز

    55 س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین 9تاپیكو

    82  غدير)هلدينگ گذاري سرمايه 9وغدير

      

 

 

55.75% 

44.95% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد معامالتارزش  بازار

 5536 1649 بورس اوراق بهادار تهران

 8838 1816 فرابورس ایران

 ,,1 8122 کل
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 در شاخص فرابورس ایرانتاثیر  تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 18 زاگرس پتروشیمي زاگرس 8,9 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 4 ذوب سهامي ذوب آهن  اصفهان ,96 کگل معدني و صنعتي گل گهر

 8 مارون پتروشیمي مارون 996 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 8- دماوند تولید نیروي برق دماوند 999 پارس پتروشیمي پارس

 8 کگهر سنگ آهن گهرزمین 172 تاپیكو س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین

 نقشه بازار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (50/50/8931گزارش روز بازار)

 :رکلیت بازا

واحدي  ,,14ابتداي بازار شاهد جهش  بازار متعادل, مثبت و با گرايش مجدد به گروه هاي بزرگ آغاز به کار کرد و در

به  و به خصوص برخي از نمادهاي گروه خودرو و بانک را پاياني بازار محسوس بود شاخص کل بوديم. افزايش عرضه در دقايق

 .عقب راند

 
 :اما در گروه هاي مختلف

 
 .انبوه سازها امروز متعادل و مثبت بودند

 
 .رمپنا معامالت پرحجم و مثبتي داشترتكو با با اصالح مواجه بود و در گروه خدمات فني مهندسي 

 
 .در گروه فراورده هاي نفتي نیز معامالت يكپارچه مثبت بود و در ادامه با افت قیمت ها روبرو بوديم

 
 .در لیزينگي ها نیز معامالت مناسبي در جريان بود و اکثر نمادها با رشد قیمي همراه شدند

 
فملي رشد حدود دو درصدي فوالد و  ذوب با صف خريد آغاز کرد ودر گروه فلزات اساسي فضاي معامالت مثبت آغاز شد. 

 .فنورد از نمادهاي مورد توجه بودند فمراد وفوالي, فنوال,  فسازان,فروس, فسرب, وتوکا, داشتند. 

 
گكوثر روند صعودي را ثبت کرد.  درصدي داشت و سقف جديدي 6سمگا رشد حدود در گروه کوچک هتل و رستوران نماد 

 .گكیش در صفر تابلو متعادل بودرا تجربه کرد و  قوي را آغاز کرده و امروز نیز رشد حداکثري

 
بنیرو, بسويیچ, بشهاب, بترانس, نمادهاي  برقي شاهد معامالتي سرتاسر مثبت بوديم و در گروه ماشین آالت و دستگاه هاي

 .بكام مورد توجه بودند

 
شفن, شپديس, شگل,  وپترو,پارس, شیران,  تاپیكو,در گروه محصوالت شیمیايي معامالتي متعادل مثبت بود. نمادهاي 

 .شپاکسا مورد توجه بودند

 

 
حكشتي همچنان عقب تر از گروه با نوسانات و  حپارسا صف خريد داشتندحاسا و حفارس, حتايد و توريل, در حمل و نقلي ها 

 .محدود داد و ستد شد
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 .مداران مورد توجه بودندتاپكیش و مرقام, در گروه رايانه نیز معامالتي متعادل در جريان بود و 

 
وپست امروز به صف خريد رسید. دي و شد و  اردر صفر تابلو داد و ستدوپاسو مثبت بود.  در گروه بانک معامالت متعادل

 .آرام خود را ادامه دادند وبصادر نیز روند صعوديوتجارت و 

 
 .حفاري امروز نوسانات مثبت به دامنه هاي منفي نیز کشیده شددر نماد 

 
خزامیا با رشد نسبي خساپا و نوسان داشتند و  بلوخپارس در صفر تا خودرو,معامالت متعادل بود.  در گروه خودرو و قطعات,

 .بودند خموتور از نمادهاي مورد توجهخلنت و خكمک و خفنر, خمهر, خاذين و  همراه شدند. در قطعه سازها

 
 پارسانس و فخا, تاپیكوپارس, فوالد, کگل, رمپنا,  در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهاي

شاخص کل شادهد افزايش  واحدي روبرو شد. بازار مثبت آغاز کرد و با توجه به لمس سطوح مقاومتي در 8524با رشد حدود 

 .ناگهاني عرضه ها بوديم


