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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

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

 %0428- 0,1,,- 488,332 شاخص کل

 %439,- 789- 11,842 شاخص کل هم وزن

 %0420- 4,- 4,733 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

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

 %7,- ,33- 4,913 بورس اوراق بهادار تهران

 %2 12 882,, فرابورس ایران

 %8,- 309- 2,070 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

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

 %3,- 31,- 337 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
71 -,9 -,1% 

 %3,- 34,- 732 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
روز تغییر نسبت به 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 3438,- 92- ,89 معامالت عادی سهام در فرابورس

 94,2- 4- 43 مالت عمده، بلوکی امع

 ,4241 10 412 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 8432- 43- ,31 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(

 482 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 270 پتروشیمي جم 4جم

 ,8 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد 73, نفت سپاهان 4شسپا

    ,4, سایپا  لیزینگ رایان 4ولساپا

    31 تولیدکنندگان بورس کاالي ایران 4تكاال

    ,8 مجتمع سیمان غرب آسیا 4سجام

 

 

53.63% 

41.90% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 17437 732 بورس اوراق بهادار تهران

 ,2048 ,31 فرابورس ایران

 00, 3,1, کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بهادار تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 43 کگهر سنگ آهن گهرزمین 404- فارس صنایع پتروشیمي خلیج فارس

 48- مارون پتروشیمي مارون 8,, شپنا پاالیش نفت اصفهان

 8- زاگرس پتروشیمي زاگرس 03, همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

 4- میدکو هلدینگ صنایع  معدني خاورمیانه 01,- رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 4- سمگا گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي 74- خودرو خودرو  ایران

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

سیاسي پایان هفته گذشته اصلي ترین تحوالت  .بازار متعادل, کم حجم و با گرایش اصالحي در اکثر گروه ها آغاز به کار کرد

 .تر از پیش بیني ها بود دلیل آغاز نسبتا منفي بازار بود که البته تا حدود زیادي کم اثر

 

بهبود نسبي تقاضا در بسیاري از نمادهاي بازار پس از اتمام محدودیت در خرید مشهود بود و عمده نمادهاي بزرگ از 

 .رفتنددرصدهاي منفي ابتداي بازار فاصله گ

 

در گروه فلزات اساسي معامالت کم رمق و با گرایش اصالحي را شاهد بودیم. ذوب مجددا متوقف شده و فملي و فوالد در 

 .فوالژ رشد بیش از سه درصدي داشت و هرمز نیز نوسانات مثبت محدود داشت .محدوده صفر تابلو داد وستد شد

 

 .مثبت داشتند و بقیه نمادها همسو با بازار با افت قیمت همراه بودنددر گروه بیمه نمادهاي ودي و بساما نوسانات 

 

 .نماد رمپنا امروز نیز با روند اصالحي مواجه بود

 

 .در معدني ها کگهر, کمنگنز و کدما نوسان مثبت حداکثري و بقیه نمادها همسو با بازار با نوسان روبرو بودند

 .یكپارچه منفي بوددر گروه الستیک و پالستیک صف روند معامالت 

 

در گروه فرآورده هاي نفتي, شبندر, شاوان, شراز و شبریز نوسان مثبت داشتند و بقیه گروه متعادل و منفي دادو ستد شدند. 

 .معامالت نمادهاي شراز, شاوان, شبریز با اقبال خریداران روبرو بود

 

شسینا با نوسان مثبت  نمادها شاراک, شخارک, شتوکا, در گروه محصوالت شیمیایي معامالت در اکثر نمادها منفي بود و تک

همراه بودند. پاکشو نیز با ارائه گزارش مناسب امروز رشد بیش از سه درصدي داشت. نوسان مثبت و تشكیل صف خرید در 

 .ریالي جالب توجه بود 3000نماد وپترو و پیشروي شاراک تا سطح حدود 

 

 .ارچه در گروه محصوالت دارویي بودیمبا افزایش عرضه در بازار شاهد افت یكپ

 

در گروه انبوه سازي نیز معامالت همسو با بازار منفي بود و نمادهاي ثاباد, کرمان و وآذر برخالف روند گروه با در سقف مجاز 

 .داد و ستد شدند
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همراه با صف خرید گروه  در سیماني ها معامالت همسو با کلیت بازار با عقب نشیني اکثر نمادها روبروبود. سدشت تک نماد

 .بود و سفارس, سبزوا و سرود نوسانات مثبت را تجربه میكنند

 

 .در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز امروز نیز با افت نسبي قیمتي همراه بود

 

ند کلي گروه در گروه بیمه که معامالتي منفي را سپري مي شود و نماد ودي مورد توجه بود و کوثر و میهن نیز برخالف رو

 .نوسانات مثبتي را ثبت کرده است

 

 .در محصوالت غذایي غاذر و غگل مورد توجهند و بقیه نمادهاي با افت قیمت همراه بودند

 

 .در گروه رایانه نمادهاي سپ, افرا, سیستم و رانفور با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت همراه بودند

 

 .خرید روبرو بود گروه کاشي و سرامیک نماد کحافظ که با صف

 

در گروه ساخت محصوالت فلزي شاهد نوسان مثبت و تشكیل صف خرید در نماد فاذر بودیم. فاراک رشد بیش از سه درصدي 

 .داشت و در ادامه به صف خرید نیز رسید و فالمي و فاما از دیگر نمادهاي مورد توجه بودند

 

 .چكاوه بودیم در گروه کوچک محصوالت کاغذي شاهد روند منفي در نماد

 

در گروه خودرو و قطعات, خساپا تک نماد خودروساز همراه با نوسانات مثبت بود و در اداه به سقف مجاز نیز رسید و البته اب 

 بقیه نمادها با فشار فروش آغاز به کار کردند. با افزایش عرضه ها نماد خودرو به صف فروش نیز رسید.  .عقب نشیني روبروشد

 .فروش نماد خودرو جمع شد خساپا نیز مجددا نوسان مثبت را تجربه کرددر ادامه صف 

 

دي تک نماد همراه با نوسانات مثبت گروه   .در گروه بانک نیز معامالت منفیست و اکثر نمادهاي با افت قیمت همراه بودند

 2400بر مدار صعود بود و از  وخاور نیز بود. در بانكي ها دي به صف خرید رسید و وپارس رشد بیش از دو درصدي داشت و

 .ریال گذشت
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 .با رشد قیمتي همراه بودند و اخابر  در گروه مخابرات برخالف چند روز اخیر هر دو نماد همراه

 

 0,2,در پایان معامالت روز جاري شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهاي فارس, رمپنا, خودرو, مبین, با افت حدود 

فت قیمت ها در ابتداي بازار که متاثر از افزایش تنش هاي سیاسي بود آغاز هفته اي نه چندان جذاب را واحدي روبرو شد. ا

 .رقم زد هرچند افزایش تقاضا در نمادهاي بزرگ بازار احتمال اصالح عمیق را کاهش مي دهد


