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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %2266- 632- 617,842 شاخص کل

 %2240 441 24,132 شاخص کل هم وزن

 %2246 1 3,666 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

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

 %43- 280- 1,117 بورس اوراق بهادار تهران

 %4- 48- 4,218 فرابورس ایران

 %42- 202- 2,206 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %13 666 4,816 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
41 -83 -71% 

 %36 166 4,862 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 20228- 662- 616 معامالت عادی سهام در فرابورس

 6,122222 132 161 مالت عمده، بلوکی امع

 16272 68 402 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2221- 23- 772 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(

 148 صندوق س.اعتماد آفرين پارسیان اعتماد 86 صنايع پتروشیمي خلیج فارس 6فارس

 67 س. تدبیرگران فارس وخوزستان 6سدبیر 20 پتروشیمي پرديس 6شپديس

 0 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد   

      

      

 

 

66.46% 

99.54% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 22212 4862 بورس اوراق بهادار تهران

 33261 772 فرابورس ایران

 422 6216 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد اوراقنام 

 2 میدکو هلدينگ صنايع  معدني خاورمیانه 641 وامید گروه مديريت سرمايه گذاري امید

 3- کگهر سنگ آهن گهرزمین 466 کچاد چادرملو وصنعتي معدني

 3- هرمز فوالد هرمزگان جنوب 442- فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 4- شراز پااليش نفت شیراز 422- همراه شرکت ارتباطات سیار ايران

 4 ماديرا صنايع ماشین هاي اداري ايران 421- شبندر پااليش نفت بندرعباس

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 .بازار متعادل, کم حجم و با عقب نشیني نسبي در اکثر گروه هاي بزرگ آغاز به کار کرد

 

فملي با اصالحیه صورت گرفته در گزارش   .رمق دنبال شد. فوالد افت محدود داشتدر گروه فلزات اساسي معامالت کم 

 .فروش خرداد ماه نوسانات مثبتي را تجربه کرد. فايرا, فسرب, فجر, فنورد و فوالژ از نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .نماد رمپنا امروز نیز با روند اصالحي مواجه بود و رتکو نوسانات مثبتي را تجربه کرد

 

 .در گروه الستیک و پالستیک صف پتاير و پکرمان نوسانات مثبتي را تجربه کردند

 

سي, والبر, دلر, درهآور و دکپسول از نمادهاي مورد توجه _بي_در گروه محصوالت دارويي, دجابر, دشیمي, دابور, تیپیکو, کي

 .بودند و جو عمومي گروه بهتر از کلیت بازار بود

 

 .نفتي, معامالت نوساني بود و عمده نمادها نوسانات محدودي را تجربه کردنددر گروه فرآورده هاي 

 

در گروه محصوالت شیمیايي, همسو با کلیت بازار فشار فروش مشهود بود و شاهد عقب نشیني اکثر نمادها بوديم. شیراز اما در 

 .شامال از ديگر نمادهاي مورد توجه بودند خالف جهت گروه با افزايش تقاضا به صف خريد نیز رسید. شتوکا, شسینا, پاکشو و

 

 .در سیماني ها امروز معامالت روند نوساني با گرايش منفي داشت

 

 .در معدني ها نیز معامالت کم رمق دنبال شد و کاما, کدما و کچاد نوسانات مثبت را تجربه کردند

 

 .در گروه قند و شکر عمده نمادها با رشد حداکثري قیمت همراه بودند

 

در گروه انبوه سازي نیز معامالت همسو با بازار منفي بود و تک نمادهاي وساخت, ثالوند و وآذر برخالف روند گروه مورد توجه 

 .بودند
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 .در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز امروز نیز با رشد نسبي قیمتي بازگشايي و داد و ستد شد

 

غگل, غپاک و غديس مورد توجه بودند و عمده نمادهاي ديگر نیز معامالتي در محصوالت غذايي نمادهاي غشهداب, غشهد, 

 .متعادل را پشت سر گذاشتند

 

در گروه رايانه معامالت متعادل پیگیري شد و نمادهاي مرقام, مداران و سپ مورد توجهند. بهبود روند معامالت در گروه رايانه 

 .مشهود بود

 

 .د مثبت در نماد چکاپا بوديمدر گروه کوچک محصوالت کاغذي شاهد رون

 

در گروه خودرو و قطعات نیز معامالت وضعیت مطلوبي نداشت و شاهد افت دسته جمعي نمادها بوديم. خودرو افت بیش از سه 

درصدي مواجه شدند. در قطعه سازها نیز وضعیت  1درصدي داشتند و خپارس و خزامیا و خساپا نیز با افت قیمت حدود 

 .و البته برخي تک نمادها مانند خمحور, ختراک و خکمک مورد توجه بودندمشابهي حاکم بود 

 

درصدي آغاز کرد و به صف خريد نیز رسید و بقیه نمادها روندي آرام را ثبت کردند. وپست,  3در گروه بانک دي با رشد حدود 

 .وپاسار, وتجارت, وبصادر و وسینا با افت محدود آغاز به کار کردند

 

 632الت روز جاري شاخص کل با بیشترين تاثیر از افت نمادهاي همراه, شبندر, شپنا, شبريز, با افت حدود در پايان معام

واحدي روبرو شد. کم رمقي در روند بازار که از ابتداي هفته مشهود بود ادامه دارد و البته نقدينگي سنگیني که عرضه اولیه 

رچند عمق اصالح همچنان در بازار زياد نیست و خريداران در درصدهاي نوري جذب خواهد نمود, افت بازار را در پي داشت ه

 .منفي حضور پررنگ داشتند


