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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %7230 669 349,842 شاخص کل

 %2.3. 666 28,903 شاخص کل هم وزن

 %7227 6. 2,3.2 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %28 663,. 4,494 بورس اوراق بهادار تهران

 %9 47. 932,. فرابورس ایران

 %47 973,. 6,278 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %08 030 646,. معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
64 -..4 -64% 

 %26 6.2 0.7,. جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 .724.- 64- .22 معامالت عادی سهام در فرابورس

 3,477277 4- 40 مالت عمده، بلوکی امع

 29298- 00- .3. اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 6209.- 42.- 0.8 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(

 293 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 206  رازك  دارويي 3درازك

 47 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 24.  سپه  گذاري سرمايه 3وسپه

 23 عمران و توسعه شاهد 3ثعمرا 29  داروپخش کارخانجات 3دارو

 6. سرمايه گذاري سبحان 3وسبحان 23 عمران و توسعه شاهد 3ثعمرا

    32 پردازسیر ريل 3حريل

 

 

74.44% 

13.64% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 07247 0.7. بورس اوراق بهادار تهران

 38267 0.8 فرابورس ایران

 77. 3438 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

 2- مارون پتروشیمي مارون 249 فارس صنايع پتروشیمي خلیج فارس

 3 شاوان پااليش نفت الوان 387- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 3- میدکو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 3.4- فملي  ايران  مس  صنايع  ملي

 . بمپنا تولید برق عسلويه  مپنا 43. اخابر مخابرات ايران

 . شپاس نفت پاسارگاد 7..- کچاد چادرملو وصنعتي معدني

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

فوالد بیشترين تاثیر مثبت بر پترول و وامید,  فارس,بازار متعادل, کم حجم و با گرايش مثبت آغاز به کار کرد. نمادهاي 

در چند وقت اخیر, شاهد  معامالت روز پاياني هفته در دقايق پاياني بازار و مطابق با رويه .داشتند شاخص کل را در ابتداي بازار

 .گروه ها و نمادهاي بزرگ بوديم داد و ستد هايي کم حجم با گرايش اصالحي در اکثر

 

 .فپنتا مورد توجه بودندفباهنر و فلوله, در گروه فلزات اساسي معامالت کم رمق و با گرايش اصالحي دنبال شد و تک نمادهاي 

 

 .رتکو صف خريد را تجربه کردصالحي را پشت سر گذاشته روند صعودي داشت و رمپنا امروز که چند روز اخیر روندي انماد 

 

 .ولساپا در سقف مجاز تقاصا داشتندولملت و در گروه واسطه گري مالي 

 

 .ريال صف خريد داشت 9777پاسا باالتر از در گروه الستیک و پالستیک روند معامالت مثبت است و امروز 

 

شنفت امروز روند مناسبي شپاس و ديگرنمادها  در افت نفت پااليشي ها را به عقب داند و امادر گروه فرآورده هاي نفتي, 

درصدي  4شاوان چابک نیز امروز راه خود را از ديگر همگروه ها جدا کرده و رشد قیمتي  . داشتند و به سقف مجاز رسیدند

 .داشت

 

پترو ريال نوسان مثبت داشت.  39777باالتر از  پیلن_جم. کم رمق آغاز شد در گروه محصوالت شیمیايي معامالت نوساني و

شبصیر کردند و  تاپیکو منفي آغازشاراك و فارس نوسان مثبت دارد. پرعرضه داد و ستد شد.  به سقف مجاز نیز رسیده ولي

 .امروز نیز صف خريد داشت

 

 .در گروه دارويي نیز معامالت با بهبود تقاضا روبرو بود

 

 .ثمسکن در سقف مجاز تقاضا داشندوآذر, ثباغ, ثعمرا, ثتران, سازي نیز معامالت مثبت بود و نمادهاي  هدر گروه انبو

 

سدشت از نمادهاي مورد سپاها, سدور, سهرمز, سشرق, سبزوا, در سیماني ها نیز امروز شاهد روند متعادل و مثبت بوديم. 

 .توجه بودند
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 .اپرداز امروز با افت نسبي قیمت همراه بودد در گروه اطالعات و ارتباطات نما

 

 .مفاخر با رشد حداکثري داد و ستد شداکثر نمادها با افت قیمت روبرو هستند و تک نماد  در گروه رايانه

 

حکشتي نیز رشد بیش از توريل مورد توجه بودند.  و حپتروحتوکا, حريل,  در گروه حمل و نقل شاهد معامالتي مثبت بوديم

 .درصدي را ثبت کردسه 

 

ورنا خساپا و خودرو  ستدها در خودروسازها بود. خپارس پیشتاز داد ودر گروه خودرو و قطعات, معامالت مثبت آغاز شد و نماد 

 .خديزل صف خريد داشتدارند و  نیز رشد بیش از دو درصدي

 

 .نوسان مثبت داشنتندوپست نیز وسینا و دي همچنان با صف خريد همراه بود و در گروه بانک 

 

 669رمپنا, با رشد حدود وصندوق, اخابر, فارس,  نمادهاي در پايان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد

پاياني هفته در  سهمهاي بزرگ بازار علیرغم جو نه چندان مثبت کلي, رشد شاخص کل را در روز واحدي روبرو شد. رشد تک

 .پي داشت


